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I    УВОД 

 
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА  И ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 
 

МИСИЈА  ШКОЛЕ 

 

 Мисија наше школе је да постане центар васпитно-образовног, али и културног и 

духовног развоја ученика и наставника. Основни принцип је подстицање личног развоја сваког 

ученика и наставника. Развијање савремених процеса усвајања знања, подстицање креативности код 

ученика и наставника и стварање личности способних за тимски рад, са развијеним социјалним 

вештинама и свешћу о правима и одговорностима, је наша основна тежња. 

 Наша школа треба да постане место перманентног усавршавања свих учесника 

васпитно-образовног процеса, који негују међусобно разумевање и уважавање, толеранцију и право 

на различиотост.  

  

ВИЗИЈА ШКОЛЕ 

 

 Наша школа треба да постане: 

− место у коме раде стручни и креативни наставници отворени за перманентно усавршавање и 

тимски рад 

− место у које ученици радо долазе, јер је настава у њој савремена, квалитетна и прилагођена 

њиховим потребама и интересовањима 

− отворена за нове идеје, размену и сарадњу 

− чиста, пријатног изгледа, модерна и опремљена савременим наставним средствима 

− место у коме су односи културни, толерантни, сараднички и подржавајући а руковођење 

јавно, праведно, подстицајно 

 

ИСТОРИЈАТ 

  

Дана 11. септембра 1950. године почела је редовна настава IV осмолетке смештене у бившој угледној 

школи у Платоновој улици бр. 7. У школи је било уписано 603 ученика распоређених у 12 одељења 

са 21 наставником. 

 Ученици су поред редовних предмета изучавали још и латински, грчки, немачки, руски 

и француски језик. Школа убрзо постаје вежбалиште за студенте Више педагошке школе и добија 

назив “Жарко Зрењанин”. 

 После извесног времена школа се сели у школску зграду на Лиману II да би 1981. 

године коначно добила прелепу модерну школску зграду на Лиману III са свим условима за добар 

рад. 

 Наставници примењују савремене методе рада користећи модерна средства за рад као 

што је рад на компјутерима, школска и кабловска ТВ. За свој рад школа је добила многобројна 

признања, дипломе, повеље, награде. 

 На почетку школске 2018/2019. Формиранa су 53 одељењa са укупно 1385 ученика и 84 

наставникa. У продуженом боравку има 9 група ученика. 

 Кроз образовно- васпитни рад школа ће остварити своју друштвену и педагошку улогу 

предвиђену Законом о основној школи ( Сл. гласник РС бр. 62/2003 и 64/2003) 
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ИМЕ  ШКОЛЕ  

 

 Жарко Зрењанин Уча рођен је 11.9.1902. године у селу Избиште код Вршца. Потиче из 

сиромашне сељачке породице. Основну школу учио је у Вршцу, гимназију у Сегедину, Белој Цркви 

и Панчеву. Завршио је учитељску школу у Сомбору 1923. године. Још као ђак Учитељске школе у 

Сомбору пришао је револуционарном омладинском покрету. 

 Уређивао часописе „Истина“ и „Трудбеник“, био је секретар покрајинског комитета 

КПЈ за Војводину. Предводио антифашистичке демонстрације, учествовао на Мајском саветовању 

КПЈ у Загребу. Организатор је ослободилачке борбе и партизанских одреда у Војводини. Приликом 

припрема за одлазак у Срем, Зрењанин је проказан Гестапоу и убијен 4.11.1942. у селу Павлишу, код 

Вршца. 

Један град, преко 60 улица и 14 школа у Војводини носе име Жарка Зрењанина Уче. 

 

2. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ У  ОВОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ 

 

➢  Реализација Наставног плана и програма, праћење и евалуација. 

Оптерећеност ученика ускладити са Законом о основној школи и могућностима ученика. На 

овом задатку ангажоваће се стручна већа и педагошко-психолошка служба школе и доносиће 

мере за унапређење васпитно-образовног рада.  

➢ Интезивирати  индивидуализацију наставе како би се повећала мотивисаност ученика и 

постигли још бољи резултати. Пружати помоћ ученицима који имају тешкоћа у савлађивању 

градива. Радити са талентованим ученицима и пружити им адекватну наставу. 

➢ Радити на мотивисаности ученика за образовање и тиме отклањати узроке неоправданог 

изостајања ученика са часова;  

➢ Посебну пажњу поклонити раду одељенских заједница, подстицати оне активности које су у 

складу са дечјим узрасним потребама и  развијати хумане односе међу ученицима. 

➢ Са ученицима радити  на уређењу школских просторија и околине и изради наставних 

средстава. 

➢ Пружати максималну помоћ ученицима осмих разреда у припремању за полагање завршног  

испита за упис и избор адекватне средње школе. 

➢ У току школске године поклонити посебну пажњу професионалном информисању и 

оријентацији, како кроз наставне садржаје, рад разредних старешина, тако и ангажовањем 

стручних сарадника. 

➢ Наставити са опремањем школе наставним средствима и опремањем литературом. 

➢ Реализовати програм стручног усавршавања  наставника тако да служи унапређивању 

васпитно - образовног рада. Подстицати наставнике да активно учествују на семинарима. 

Организовати угледне часове и предавања на нивоу стручних већаи Наставничког већа. На 

стручним већима анализирати примену иновација у настави. 

➢ Обезбедити максималну безбедност за боравак ученика у школи и њеној околини. Кроз 

оставривање програма ,,Школа без насиља» радити на превенцији и заштити ученика од 

насиља. 
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➢ Остварити сарадњу са институцијама у чијем се окружењу школа налази, као и са 

родитељима ученика. 

➢ Посебну пажњу поклонити здравственом васпитању ученика у целини, кроз рад разредних 

старешина, адекватне наставне садржаје и сарадњом са здравственим институцијама. 

➢ Пратити рад у ваннаставним активностима и радити на јавном афирмисању  постигнутих 

резултата. 

➢ Наставити са реализацијом Развојног  програма за период од 2010. до 2013. године у оквиру  

програма Школско развојно планирање; 

➢ Остварити континуирану сарадњу са Саветом родитеља и мотивисати све родитеље да се  

активно укључе у живот и рад школе; 

➢ Редовно информисати родитеље о свим сегментима рада школа и постигнућима и 

напредовању деце; 

➢ Урадити анализу потреба и предлога родитеља и ученика  за живот и рад школе и укључити 

их у Школски развојни план;  

➢ Вршити систематску евалуацију  примене програма и целокупне делатности школе. 

➢ Уважавање и поштовање свих учесника у обазовном процесу 

➢ Уважавање и поштовање личности и личних својстава, узрасних и развојних карактеристика 

ученика 

➢ Поштовање и неговње основних људских , индивидуалних и дечјих права и слобода 

➢ Безусловно поштовање неповредивости људског живота и индивидуалне вредности и 

интегритета сваког људског бића 

➢ Једнака вредност сваког и једнакоправност свих  запослених 

➢ Солидарност, праведност и правичност 

➢ Поштовање и неговање и одговоност за одржање и унапређење природне и социјалне 

средине 

➢ Изградња и неговање образовно и развојно - подстицајног окружења  

 

 

II ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 

Годишњи план рада рађен је на основу следећих нормативних аката: 
 

➢ Закон о основама система образовања и васпитања (Службени гласник Републике Србије бр  

72/09, 52/11 

➢ Закон о основној школи (Службени гласник Републике Србије бр.72/09; 

➢ Правилник  о наставном плану и програму основног образовања и васпитања  (Службени гласник 

Републике Србије бр. 10/04, 20/04, 1/05, 3/06,15/06, 2/08 . 3/11 

➢ Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред и наставном програму за 

трећи разред основног образовања и васпитања васпитања (Службени гласник Републике Србије - 

Просветни гласник бр. 1/05,3/2006,15/06, 2/08; 3/11 

➢ Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и основама за 

програм петог разреда (Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник бр.6/07); 3/11 

➢ Правилник о основама програма за шести разред (Службени гласник Републике Србије – 

Просветни гласник бр.5/08),3/11 

➢ Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму основног образовања и 

васпитања за седми и осми разред 6/2009 и 2/2010, 3/11 

➢ Правилник о наставном плану и трајању основног образовања (Службени гласник Републике 

Србије – Просветни гласник бр.18/07); 

➢ Правилници о врсти стручне спреме за извођење наставе ; 

➢ Правилник  о сталном стручном усавршавању ( Службени гласник 14/04 ,56/05, 13/12 

➢ Правилник о дозволи за рад наставника Службени гласник број 22/05 и 51/08, 13/12 

➢ Закон о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије 54/2009.) 
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➢ Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2012/13. годину 

(Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник бр.  3/2012.); 

➢ Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама (УНИЦЕФ 2007.) ;  

➢ Програм заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у школи; 

➢ Статут и нормативна акта школе (25.11.2009 . и 2011.године је  уклађен са законом ) 

➢ Школски  програм за 2010/2014. годину ( донет је 29.06.2010. године.) 

➢ Развојни план уставнове 2010-2013. ( донет је 29.06.2010.године). 

➢ Извештај о раду школе за претходну школску годину; 

➢ Извештај о самовредновању 

➢ Приручник о самовредновању 

➢ Правилник о програму за остваривање екскурзија у 1. И 2. Циклусу основног образовања 

(Просветни гласник бр. 7/2010) 

➢ Правилник о стандардима квалитета рада установа (Службени гласник РС бр. 68/12) 

➢ Правилник о дистрибуцији и чувању уџбеника (Службени гласник 32/11) 

➢ Правилник о цени услуга у основној школи (Службени гласник РС бр. 37/09) 

➢ Правилник о оцењивању ученика у основној школи (Службени гласник РС бр. 74/11) 

➢ Правилник о вођењу евиденције и давању јавних исправа у основној школи (Службени гласник 

39/2011.) 

➢ Правилник  о условима у погледу простора, опреме и наставних средстава (Службени гласник РС 

бр. 27/1987 и 11/2003.) 

➢ Правилник о програму завршног испита у основној школи  (Службени гласник бр. 1/12) 

➢ Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета у 

основној и средњој школи (Службени гласник РС бр. 46/01) 

➢ Закон о забрани дискриминације (Службени гласник РС бр. 22/09) 

➢ Закон о спречавању злостављања на раду (Службени гласник РС бр. 36/09) 

➢ Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (Службени гласник РС бр. 30/10) 

➢ Закон о заштити грађана(Службени гласник РС бр. 79/2005 и 54/2007) 

➢ Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне  (Службени гласник РС бр. 36/09) 

➢ Закон о службеној употреби језика и писма (Службени гласник РС бр. 45/91,53/93, 67/93, 48/94, 

101/05-др. закон, 30/10)       

➢ Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Службени гласник РС 120/2004, 

54/2007,104/2009, 36/10) 

➢ Закон о печату државних и других органа (Службени гласник РС бр. 101/07) 

➢ Закон о штрајку (Службени лист СРЈ, бр.29/96 и Службени гласник РС бр. 101/2005-др.закон) 

➢ Закон о уџбеницима и другим наставним средствима (Службени гласник РС бр. 72/09) 

➢ Посебни колективни уговор за запослене у основним школама и средњим школама и домовима 

ученика, Службени гласник 1/2012 

➢ Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и 

васпитача у основној школи (Службени гласник РС – Просветни гласник,бр. 2/92, 2/2000) 

➢ Правилник о понашању послодавца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од 

злостављања на раду (Службени гласник РС бр. 62/10) 

➢ Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у вези са превенцијом и 

заштитом од злостављања на раду (Службени гласник РС бр. 44/01, 15/02,  30/02, 32/02, 69/02, 

78/02, 61/03, 121/03,130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05,105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 

82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 

113/08, 79/9, 25/10, 91/10, 20/11, 1/2012.) 

➢ Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе (Службени гласник РС бр. 80/92) 

➢ Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе (Службени гласник РС бр. 10/3, 

14/93-исправка) 

➢ Одлука о обезбеђивању бесплатних уџбеника. 
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III  УСЛОВИ  РАДА 
 

 

1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ  РАДА 

 

Школски простор обухвата затворену површину (Школски објекат) од 7243 м². Затворени 

простор подразумева просторије за потребе редовне наставе, продуженог боравка ученика, 

наставника, руководиоца школе, педагошко-психолошке службе, административно- рачуноводствене 

службе, техничко- помоћног особља и припреме хране за ученике. То су следеће просторије: 

 

ПРОСТОРИЈЕ бр. прост.  m2 

Матичне учионице за потребе наставе ( разредне) 10 690 

Учионице за продужени боравак ученика 5 225 

Кабинет за српски језик 3 243 

Кабинет за физику 1 82 

Кабинет за хемију 1 131 

Кабинет за биологију 1 82 

Кабинет за математику 2 164 

Кабинет за техничко васпитање 2 192 

Кабинет за географију 1 82 

Кабинет за историју 1 82 

Кабинет за стране језике 2 164 

Кабинет за ликовно васпитање 1 98 

Изборни страни језик 1 75 

Кабинет за музичко васпитање 1 82 

Кабинет за информатику 2 100 

Сала за физичко васпитање (сала, свлачионице, купат.)  1 622 

Просторија за физичко васпитање нижих разреда 1 82 

Библиотека са читаоницом 1 84 

Просторије опште намене 18 1222 

Просторије администрације 2 254 

Кухиња са трпезаријом и оставама 1 1500 

Мала фискултурна сала 1 122 

Учионице српског и мала сала (надоградња) 4 550 

Отворене површине          

 Од укупног отвореног простора 4689м2 су бетонирани спортски терени за потребе 

физичког васпитања, дневну рекреацију и одморе ученика, а остало су зелене површине. 

 У односу на број ученика и потребе у вези са њиховим наставним и ваннаставним 

активностима постојећи отворени простор не задовољава потребе нити има услова да се повећа. 

 

2.  КАДРОВСКА  СТРУКТУРА 

 На почетку школске године обезбеђена је стручна заступљеност наставе у свим 

разредима и предметима. 

 Настава је од 1. до 4. разредна, а од 5. до 8. по предметима. Укупно је ангажовано 27 

наставника у разредној настави, 54 у предметној и 9 наставника у дневном боравку. 
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ВАННАСТАВНИ КАДАР:   

 
Р
е
д. 
б
р  

Име и презиме Врста стр. Спреме 
Послови на 

којима ради 

Год.р

ад. 

ста-

жа у 

просв

ети 

Лицен- 

ца 

% 

анга 

ж.у 

шк. 

1 Жарко Мушицки VII/2 директор 27 ДА 100 

2 Весна Цветановић                BCC пом.директора 11 ДА 100 

3 Жана Манић BCC педагог 15 ДА 100 

4 Маја Петаков Вуцеља VII/2 психолог 21 ДА 100 

5 Ивана Лазић ВСС педагог 11 ДА 100 

6 Мирослава Урошевић ВСС секретар 16 ДА 100 

7 Слађана Војновић VII/2 библиотекар 21 ДА 100 

 

 

НАСТАВНИ КАДАР:  1 – 4.  разреда  
 

 

РЕ

ДН

И  

 

БР

ОЈ 

 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

 

 

 

СТРУЧ. 

 СПРЕМА 

 

 

 

АНГАЖОВАЊЕ 

 

 

 

ЛИЦЕН-

ЦА 

 

Год. 

рад. 

стажа 

у 

просв

ети 

 

 

% 

ангаж. 

у шк.  

1 Александра Делибашић ВСС проф. разредне наставе ДА 18 100 

2 Александра Шарац ВСС проф. разредне наставе ДА 23 100 

3 Биљана Максић Говедар ВСС проф. разредне наставе ДА 14 100 

4 Дејан Грбић ВСС проф. разредне наставе ДА 25 100 

5 Дијана Кекић ВСС проф. разредне наставе ДА 19 100 

6 Драгана Ћосић ВСС проф. разредне наставе ДА 27 100 

7 Дуња Рађеновић ВСС проф. разредне наставе ДА 19 100 

8 Ђорђе Мушицки ВСС проф. разредне наставе ДА 27 100 

9 Биљана Латиновић ВСС проф. разредне наставе ДА 15 100 

10 Ивана Марчок ВСС проф. разредне наставе ДА 13 100 

11 Љиљана Јовановић ВСС проф. разредне наставе ДА 23 100 

12 Марија Ранић ВСС проф. разредне наставе ДА 16 100 

13 Маријана Вучај ВСС проф. разредне наставе ДА 20 100 

14 Марина Бечелић ВСС проф. разредне наставе ДА 26 100 

15 Мирјана Илкић ВСС проф. разредне наставе ДА 19 100 

16 Мирјана Петровић ВСС проф. разредне наставе ДА 18 100 

17 Наташа Бабић ВСС проф. разредне наставе ДА 22 100 

18 Наташа Павловић ВСС проф. разредне наставе ДА 21 100 

19 Невенка Јоцић ВСС проф. разредне наставе ДА 19 100 

20 Нина Димитријевић ВСС проф. разредне наставе ДА 17 100 

21 Оливера Клашња ВСС проф. разредне наставе ДА 17 100 

22 Радослава Римски ВСС проф. разредне наставе ДА 25 100 

23 Сања Мојић ВСС проф. разредне наставе ДА 14 100 

24 Слађана Радуловић ВСС проф. разредне наставе ДА 20 100 

25 Снежана Мандић ВСС проф. разредне наставе ДА 21 100 

26 Софија Радојчин ВСС проф. разредне наставе ДА 35 100 

27 Милка Барјактаровић ВСС проф. разредне наставе ДА 11 100 
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НАСТАВНИ КАДАР:  5 – 8.  разреда  
 

РЕ

ДН

И 

 

БР

ОЈ 

 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

 

 

 

 

СТРУЧ. 

 СПРЕМА 

 

 

 

АНГАЖОВАЊЕ 

 

 

 

ЛИЦЕН-

ЦА 

 

Год. 

рад. 

стажа 

у 

просв

ети 

 

 

% 

ангаж. у 

шк. 

1 Александра Милошевић ВСС проф. математике ДА 24 100 

2 Снежана Маричић ВСС проф. математике ДА 15 100 

3 Марина Петковић ВСС проф. математике ДА 12 100 

4 Андреа Колесар ВСС проф. математике НЕ 3 90 

5 Јелена Попов ВСС проф. математике НЕ 1 44 

6 Маја Алексић ВСС проф. математике НЕ 1 111   

7 Александар Утјешановић ВСС проф. физике ДА 25 100 

8 Ивана Петровић ВСС проф. физике ДА 25 30 

9 Ивана Ракита ВСС проф. физике ДА 10 60 

10 Данијела Салатић ВСС проф. хемије ДА 14 100 

11 Драгица Кривокућа ВСС проф. хемије ДА 6 30 

12 Милица Петковић ВСС проф. биологије ДА 20 100 

13 Кристина Којић ВСС проф. биологије ДА 12 100 

14 Драгана Бечелић ВСС проф.биологије и хемије ДА 13 60 

15 Војислав Живков ВСС проф.географије ДА 31 100 

16 Татјана Мудрински ВСС проф.географије ДА 13 100 

17 Тања Гагић ВСС проф.географије ДА 17 30 

18 Снежана Мушицки ВСС проф. српског језика ДА 17 100 

19 Зорица Николић ВСС проф. српског језика ДА 25 100 

20 Татјана Лекић ВСС проф. српског језика ДА 21 100 

21 Сузана Утјешановић ВСС проф. српског језика ДА 20 100 

22 Љиљана Петровић ВСС проф. српског језика ДА 14 100 

23 Валентина Десница ВСС проф. српског језика ДА 17 100 

24 Нада Пуртић ВСС проф. енглеског језика ДА 28 100 

25 Јелена Зорић ВСС проф. енглеског језика ДА 22 100 

26 Вера Козоморић ВСС проф. енглеског језика ДА 25 100 

27 Ивана Делић ВСС проф. енглеског језика ДА 12 100 

28 Исидора Дрљача ВСС проф. енглеског језика ДА 10 100 

29 Бранка Прекић ВСС проф. енглеског језика ДА 13 100 

30 Бранка Савановић ВСС проф. немачког језика ДА 15 100 

31 Весна Марковић ВСС проф. немачког језика ДА 14 100 

32 Виолета Комазец ВСС проф. немачког језика ДА 5 100 

33 Вера Вигњевић ВСС проф. историје ДА 33 100 

34 Снежана Костић ВСС проф. историје ДА 11 70 

35 Ирена Попов ВСС проф.историје ДА 12 90 

36 Бранко Ранић 
ВСС 

проф. технике и 

информатике 

ДА 14 
100 

37 Игор Петковић 
ВСС 

проф. технике и 

информатике 

ДА 13 
100 

38 Иван Перић ВСС проф. технике и НЕ 3 80 
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информатике 

39 Снежана Драгићевић 
ВСС 

проф. технике и 

информатике 

ДА  100 

40 Милан Јашћур 
ВСС 

проф. технике и 

информатике 

ДА 40 100 

41 Недељко Ожеговић ВСС проф. информатике ДА   

42 Јелена Тодоровић ВСС проф. информатике   80 

43 Јована Кодрић ВСС проф. информатике ДА 6 100 

44 Весна Ђуровић ВСС проф.физич. васпитања ДА 17 100 

45 Марија Виславски ВСС проф.физич. васпитања ДА 10 100 

46 Маријана Вигњевић ВСС проф.физич. васпитања ДА 20 100 

47 Александар Ковач ВСС проф.физич. васпитања ДА   

48 Верица Пушић ВСС проф. музичке културе ДА 25 100 

49 Мирјана Филиповић ССС проф. музичке културе ДА 16 100 

50 Биљана Ковач ВСС проф. ликовне културе ДА 21 100 

51 Горанка Гајин ВСС проф. ликовне културе ДА 11  

52 Александра Спасић 
ВСС 

грађанско и верска 

настава 

ДА 11 100 

53 Грегорије Јевросимов ВСС вероучитељ   100 

54 Розалија Шимуновић 
ВСС 

проф. мађарског језика и 

нац. културе 

ДА 12 
100 

 
 
НАСТАВНИ  КАДАР:  ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

Ре

д. 

бр

ој 

Име и презиме 
Врста стр. 

спреме 
        АНГАЖОВАЊЕ 

Год. рад. 

стажа у 

просвети 

% 

анга 

ж. у 

шк- 

1 Јелена Шовљански ВСС професор разредне наставе  100 

2 Бранислава Николић Добренов ВСС професор разредне наставе 13 100 

3 Весна Марчета ВСС професор разредне наставе 10 100 

4 Исидора Вукелић ВСС професор разредне наставе 10 100 

5 Јелена Зец ВСС професор разредне наставе 16 100 

6 Славојка Милошевић ВСС професор разредне наставе  100   

7 Марија Васић ВСС професор разредне наставе 9 100 

8 Светлана Бојиновић ВСС професор разредне наставе 14 100 

9 Наташа Пашић ВСС професор разредне наставе 9 100 

10      
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ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

Рб Име и презиме Врста стр. Спреме 
Послови на којима 

ради 

Год. рад. 

стажа  

% 

анга 

 

1 Александра Кекењ ССС спремачица 8 100 

2 Берна Стевановић ССС спремачица 23 100 

3 Предраг Вучковић ССС кувар 2 100 

4 Бранка Миоч ВСС рачуноводство 13 100 

5 Вера Чавић ССС кухиња 11 100 

6 Верица Слепчевић ССС спремачица 36 100 

7 Виолета Прлина ССС  адм. радник 5 100 

8 Гизела Черевицки ССС спремачица 28 100 

9 Горан Кодић ССС мајстор школе 26 100 

10 Гордана Ерак ССС спремачица 30 100 

11 Дубравка Радуловић ССС спремачица 18 100 

12 Јадранка Гаврић ССС кухиња 11 100 

13 Јадранка Шумоња ССС спремачица 10 100 

14 Јасна Секол ССС        спремачица  100 

15 Љубинка Павичић ССС спремачица 14 100 

16 Марина Андрић ВСС адм.радник и спрем. 3 100 

17 Миленка Миловановић ССС спремачица 26 100 

18 Нада Андрић ССС адм. радник 10 100 

19 Наташа Драгосављевић ССС кухиња 13 100 

20 Радован Марковић ССС ноћни чувар 32 100 

21 Радославка Станић ССС спремачица 36 100 

22 Ружица Милошевић ССС кухиња 16 100 

23 Биљана Добрин ССС кухиња 2 100 

24 Слађана Балаш ССС спремачица 8 100 

25 Снежана Добрин ССС спремачица 27 100 

26 Стана Пргоњић ССС спремачица 24 100 

27 Тања Петковић ССС спремачица 6 100 

28 Соња Милошевић ССС спремачица 3 100 

29 Андреја Фодора ВСС спремачица 3 90 

30      

 

3. УЧЕНИЦИ 

РАЗРЕД 

 
МЛАЂИ 

 
СТАРИЈИ 

∑   
ПРВИ ДРУГИ ТРЕЋИ ЧЕТ-

ВРТИ 

ПЕТИ ШЕСТИ СЕДМИ ОСМИ 

Број 

одељења  7 7 6 7 6 7 6 53 

 

БРОЈ 

УЧEНИКА  

  29 28 26 26 28 27 26 25 25 28 26 26 24 26  

 

1405 

 

 

 

  28 29 24 26 29 27 24 24 28 23 21 26 26 27 

  29 29 26 26 27 26 25 26 26 26 26 26 28 28 

  27  25    24    24    
УКУПНО: 

179 199 179 164 174 156 175 179 

Просек  

 ученика 
26 29 27 25 26 25 27 26 

27 
27 26 
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4.  ОБРАЗОВНА  СТРУКТУРА  РОДИТЕЉА  И  ДЕФИЦИЈЕНТНОСТ ПОРОДИЦА 

 

 Већ годинама уназад нема већих разлика у  образовном ниво родитеља  у односу на 

претходну годину. Више од 50% родитеља је са ССС , 30% са ВСС, имамо 10% са ВСШ и остали  

родитељи  су са 2.и 3. степеном образовања.  

Иако смо имали  и имамо мали број деце ромске популације , нисмо имали неписмене родитеље. 

 Преко 80% посто деце живи у потпуној породици. Има 10% деце разведених родитеља 

и 10% деце без једног родитеља.Социјални статус породица је на завидном нивоу. Мали број 

породица  има стамбени проблем и живе као подстанари. У последње време  повећава се број 

породица где  ради само један родитељ. 

Целовитост породице је такође разматрана. Све више је у школи присутно да су породице 

разведене и мајке саме подижу децу. Такође има усвојене деце. Већину чине  трочлане и 

четворочлане породице. 

 

 

5.  СПЕЦИФИЧНИ  УСЛОВИ  СРЕДИНЕ  У  КОЈОЈ  ШКОЛА  РАДИ 

 

 У свим одељењима настава се изводи на српском језику.Школа се налази у урбаном 

делу града . Нисмо истраживали, али према  сазнањима приликом уписа, све више ученика нам 

долази из других делова града,  део ученика путује јер им родитељи живе у другим деловима града. 

Образовни ниво родитеља је неуједначен од основног образовања  до доктор наука. Школу похађају 

и два детета ромске националности чији родитељи су неписмени. То захтева усклађивање захтева и 

ставова како према одељењу тако и према ученицима али и родитељима. Школа  организује видове 

окупљања и ангажовања деце кроз секције информатике, ТВ студија, школе спорта, али је потребно 

овај вид рада са децом проширити. 

 Запажена је појава окупљања деце (махом проблематичне) средњошколског узраста у 

школском дворишту. Због безбедности ученика у школи Савет родитеља је донео одлуку да се 

ангажују професионални  чувари. 
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IV ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
 

1. НЕДЕЉНИ И ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ ОБРАЗОВАЊА И          

ВАСПИТАЊА 
 

ОД  I  ДО  IV  РАЗРЕДА 

Ред. 

бр 

А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД 
ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

I– IV 

нед. год. ∑ нед. год. ∑ нед. год. ∑ нед. год. ∑ ∑ 

1. Српски језик  5 180 360 5 180 360 5 180 360 5 180 360 1440 

2. Енглески  језик 2 72 144 2 72 144 2 72 144 2 72 144 576 

3. Математика 5 180 360 5 180 360 5 180 360 5 180 360 1440 

4. Свет око нас 2 72 144 2 72 144       288 

5. 
Природа и 

друштво 
      2 72 144 2 72 144 288 

6. Ликовна култура 1 36 72 2 72 144 2 72 144 2 72 144 504 

7. Муз. култура 1 36 72 1 36 72 1 36 72 1 36 72 288 

8. Физичко васп. 3 108 216 3 108 216 3 108 216 3 108 216 864 

УКУПНО: А 19 684 1368 20 720 1440 20 720 1440 20 720 1440 5688 

Б. ИЗБОРНИ НАСТ. 

ПРЕДМЕТИ 
      

 
      

 
      

 
      

  

1. Верска настава 1  36  36 1  36  36 1  36  36 1  36  36 144 

2. Грађанско васп. 1  36  36 1  36  72 1  36  72 1  36  72 216 

3. 
Пројектна  

настава 
  

 
  

 
  

 
  

  

УКУПНО: Б 2 72 144 3 72 144 2 72 144 2 72 144 360 

В . ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРА.   -ВАСП. РАДА 
             

1. 
Час одељењског 

старешине 
1 36 72 1 36 72 1 36 72 1 36 72 288 

2. Допунска настава     1 36 72 1 36 72 1 36 72 216 

3. Додатни рад           1 36 72 72 

УКУПНО: В    1 36 72 2 72 144 2 72 144 3 108 216 576 

 Укупно А+Б+В 22 792 1584 24 864 1728 24 864 1728 25 900 1800 6624 

 

ОД  V  ДО VIII  РАЗРЕДА   

Ред. 

бр 

А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД 
ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

 РАЗРЕД 
V  - VIII 

нед. год. ∑ нед. год. ∑ нед. год. ∑ нед. год. ∑ ∑ 

1. Српски језик  5 180 360 4 144 288 4 144 288 4 136 272 1208 

2. Енглески  језик 2 72 144 2 72 144 2 72 144 2 68 136 568 

3. Математика 4 144 288 4 144 288 4 144 288 4 136 272 1136 

4. Ликовна култура 2 72 144 1 36 72 1 36 72 1 34 68 356 

5. Муз. култура 2 72 144 1 36 72 1 36 72 1 34 68 356 

6. Историја 1 36 72 2 72 144 2 72 144 2 68 136 496 

7. Географија 1 36 72 2 72 144 2 72 144 2 68 136 496 

8. Физика    2 72 144 2 72 144 2 68 136 424 

9. Хемија       2 72 144 2 68 136 280 

10. Биологија 2 72 144 2 72 144 2 72 144 2 68 136 568 
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11. ТИО 2 72 144 2 72 144 2 72 144 2 68 136 568 

12. Физичко васп. 2 72 144 2 72 144 2 72 144 2 68 136 568 

УКУПНО: А 23 828 1656 24 864 1728 26 936 1872 26 884 1768 7024 

Б. ИЗБ. НАСТ. ПРЕД.                              

*обавез. изб. пред.              

1. Верска настава* 1  36  36 1  36  - 1  36  72 1  34 34 142 

2. Грађ. васп.* 1  36  72 1  36  72 1  36  36 1  34    34 214 

3. Изаб. спорт* 1  36  72 1  36  72 1  36  72 1  34    68     284 

4. Немачки језик* 2 72 144 2 72 72 2 72 144 2 68 68 428 

5. Руски језик* 2 72 72 2 72 72 2 72 72 2 68 68 284 

6. 
Информатика и 

рачунарство 
1 36 72 1 36 36 1 36 72 1 34 34 

214 

7. 
Цртање,сликање и 

вајање 
1 36 36 1 36 36 1 36 36    

108 

8. Хор и оркестар          1 34 34 34 

9. 
Живот у 

прошлости 
  

 
  

 
  

 
  

  

УКУПНО: Б   504   360   504   340 1708 

В . ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРА.   –ВАСП. РАДА 
             

1. ЧОС 1 36 72 1 36 72 1 36 72 1 34 68 250 

УКУПНО: В              

Укупно  А+Б+В             8982 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

Допунски рад биће намењен ученицима који повремено заостају у раду, односно имају 

тешкоћe у раду или заостају у савлађивању програма због изостајања или сл. Извођење ове наставе 

обављаће се током целе школске године са ученицима од првог до осмог разреда. 

Допунска настава из предмета српски језик и математика је обавезна током целе школске 

године са по једним часом недељно, а из осталих предмета организоваће се према потреби. Основни 

циљ је да се омогући савладавање наставних садржаја. Организоваће се у групама, паровима или 

индивидуално, зависно од потреба. Евиденција о раду водиће се у Дневнику – осталих облика 

образовно-васпитног рада у основној школи. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

Додатни рад организоваће се за ученике од четвртог до осмог разреда који постижу – 

испољавају посебну склоност и интересовање из оних наставних предмета који су предвиђени 

наставним програмом. У фази препознавања ученика биће обухваћен већи број њих, а процес 

препознавања извршиће се: 

- на основу процене предметних наставника (начину рада, активностиученика...), 

- запажања одељењских старешина, 

- мишљења родитеља, 

- мишљења ученика у одељењу. 

Групе ће бити организоване према разредима, а радиће се према програму који ће правити ментор уз 

помоћ педагога као и самих ученика. 

Наставник може рад организовати перманентно, по један час недељно, а може и као курс у трајању 

од неколико месеци. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

Припремна настава  за полагање Завршног испита, организоваће се за ученике осмог разреда 

(мај-јун) . 
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Уколико буде потребно организоваће се припремна настава за ученике који полажу поправне испите 

(август). 

Настава ће се изводити са по 10 часова за сваки предмет. Носиоци посла су предметни 

наставници. 

 

2. ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА И ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И     

     ЗАДУЖЕЊА ИЗ 40 - ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ 
 

 

 ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ОД ПРВОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА: 

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

ОДЕЉЕЊЕ НАСТАВНИК ОДЕЉЕЊЕ НАСТАВНИК 

I 1 Слађана Радуловић V 1 Снежана Мушицки 

I 2 Драгана Ћосић V 2 Татјана Лекић 

I 3 Дијана Кекић V 3 Драгана Бечелић 

I 4 Дејан Грбић V 4 Снежана Костић 

I 5 Наташа Павловић V 5 Бранка Савановић 

I 6 Сања мојић V 6 Снежана Маричић 

I 7 Марија Ранић V 7 Марија Виславски 

II 1 Мирјана Петровић VI 1 Бранко Ранић 

II 2 Биљана Латиновић VI 2 Љиљана Петровић 

II 3 Оливера Клашња VI 3 Марина Петковић 

II 4 Наташа Бабић VI 4 Кристина Којић 

II 5 Софија Радојчин VI 5 Маријана Вигњевић 

II 6 Радослава Римски VI 6 Вера Козоморић 

II 7 Ђорђе Мушицки   

III 1 Марина Бечелић VII 1 Драгица Кривокућа 

III 2 Милка Барјактаровић VII 2 Снежана Драгићевић 

III 3 Мирјана Илкић VII 3 Виолета Комазец 

III 4 Дуња Рађеновић VII 4 Иван Перић 

III 5 Љиљана Јовановић VII 5 Александра Спасић   

III 6 Александра Делибашић VII 6 Александар Ковач 

III 7 Ивана Марчок VII 7 Татјана Мудрински 

IV 1 Снежана Мандић VIII 1 Весна Марковић 

IV 2 Биљана Максић Говедар VIII 2 Верица Пушић 

IV 3 Нина Димитријевић VIII 3 Војислав Живков 

IV 4 Маријана Вучај VIII 4 Зорица Николић 

IV 5 Невенка Јоцић VIII 5 Сузана Утјешановић 

IV 6 Александра Шарац VIII 6 Весна Ђуровић 
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ПОДЕЛА  ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ  (ПРЕДМЕТНА НАСТАВА): 
 

ОБАВЕЗНИ   ПРЕДМЕТИ 

ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ОДЕЉЕЊA 

Српски језик 

Снежана Мушицки V 1,4,5    
Сузана Утјешановић VI 3,4     VIII 2,3,5 
Татјана Лекић V 2,6,7     
Зорица Николић VI 1,6    VIII1,4,6 
Љиљана Петровић VII 4,5,6    VI 2,5 
Валентина Десница V 3   VII 1,2,3,7 

Енглески језик 

Ивана Делић I 1-7   III 1,6,7 
Нада Пуртић II 1,2,5,6   IV1-6  
Вера Козоморић VI 1,5,6    VIII 1-6 
Исидора Дрљача II 3,4,7   III4,5  VI2,3,4  VII5,6 
Јелена Зорић III2,3   V1-7   VII1,3 
Бранка Прекић II6,7   VII 2,4,5,6,7 

Математика 

Александра Милошевић V 2,5,7     
Марина Петковић VI 1-3       VIII 3,4 
Снежана Маричић VII 1,6,7     V 1,6 
Андреја Колесар  VI4,5,6    VIII5,6 
Јелена Попов VIII2 
Маја Алексић V 3,4   VII2,3   VIII1       

Физика  

Александар Утјешановић VII 1-7    VIII 1-3  
Ивана Петровић VIII 4-6 
Ивана Ракита VI 1-6 

Хемија 
Драгица Кривокућа VII 1  VIII 5-6   
Данијела Салатић VIII 1-4  VII 2-7   

Биологија 

Милица Петковић V 1-2, 5-7   VIII 1,2,4,5,6 
Кристина Којић  VI 1-6  VII 1,2,5,6 
Драгана Бечелић VII 3-4,7    V3,4   VIII 3 

Историја  

Вера Вигњевић VI1-4    VIII 1-6 
Снежана Koстић V 1-7   VI 5,6 
Ирена Попов VII 1-7    

Географија  

Војислав  Живков V 1,23,6   VI 1-6   VIII 3,5 
Татјана Мудрински V 4,5  VII 1-7    

Душица Пишталовић VIII1,6 

Тања Гагић  VIII 2,4 

Музичка култура 
Верица Пушић  VI1-6   VIII1-6          V 5-7  VII 2,6  
Мирјана Филиповић  VII 1,3,4,5,7     V 1-4 

Ликовна култура 
Биљана Ковач V1-5   VI1-6   VIII3-6 
Горанка Гајин V 6,7    VIII1,2    VII1-7 

Техничко и Снежана Драгићевић V 1,2,3,6,7    VII1,2,3,6,7 
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информатичко 

образовање 

 

 

Техника и 

технологија 

Иван Перић V4-7   VII 4-7     
Бранко Ранић VI 1,2,5,6    VIII 1-6 
Игор Петковић VII 1-5    V 1-5 
Милан Јашћур VI1-4    VIII 1,2,3,5,6 
  

Информатика 

Јелена Тодоровић V1-7   VI1-6   VIII1 
Јована Кодрић V1-7   VI2-6 
Недељко Ожеговић VI1   VIII2-6 

Физичко 

васпитање 

Маријана Вигњевић VI 4-6   VIII 1,2,3,5 

Александар Ковач VII 5,6,7    V 3,4     

Марија Виславски VII 1,3   V1,2,5,6,7 

Весна Ђуровић  VI 1-3   VIII 4,6   VII 2,4,5,7   

  

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

*обавезни изборни предмети 

ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ОДЕЉЕЊA 

Верска настава* 
Александра Спасић  

Грегорије Јевросимов  

Грађанско 
 васпитање* 

Александра Спасић  

Мирјана Филиповић    

Вера Вигњевић  

Душица Пишталовић  

Валентина Десница  

Немачки језик* 

Бранка Савановић V1,2,5,6,7   VII1,2,4,5 
Весна Марковић VI1,2,3,5    VIII 1,2,3,5,6 
Виолета Комазец V3,4   VI4,6   VII3,6,7   VIII4 

Мађарски језик Розалија Шимуновић сви 

Изабрани спорт* 

Маријана Вигњевић  

Весна Ђуровић  

Марија Виславски  

Aлександар Ковач  

  

  

Свакодневни живот 

у прошлости 
Снежана Костић 

 

Хор и оркестар В. Пушић, М. Филиповић  

Цртање, 

сликање,вајање 
Горанка Гајин  

Биљана Ковач  
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НОСИОЦИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ – СЕКЦИЈE: 

 

СЕКЦИЈА НАСТАВНИК 

ОД I – IV РАЗРЕДА 

Рецитаторска  Наташа Бабић, Д. Ћосић, М. Ранић 

Информатичка Дејан Грбић 

Ликовна Б. Латиновић, О. Клашња 

Црвени крст Милка Барјактаровић 

Ликовна– боравак Светлана Бојиновић, Б. Латиновић 

Дечији савез Слађана Радуловић, Сања Мојић 

Математика Д. Рађеновић 

Луткарска  

Забавна математика М. Петровић, Н. Павловић, Д. Кекић 

шаховска Софија Радојчин 

спортска  

Шах-боравак  

драмска  

Енглески језик Н. Пуртић 

Мали хор Р. Римски 

Зелени круг Љиљана Јовановић, Н. Димитријевић 

   ОД    V - VIII РАЗРЕДА 

Драмска  

Лингвистичка  

Е редакција Снежана  Мушицки 

Рецитаторска  

Новинарска  

Биолошка, Еколошка Милица Петковић 

Хемијска Д. Салатић 

Прва помоћ Кристина Којић 

Клуб читалаца Слађана Војновић 

Библиотекарска Слађана Војновић 

Ликовна Биљана Ковач 

Хор и оркестар Мирјана Филиповић 

Информатика МирјанаТунгуз 

Aвиo-моделарство Бранко  Ранић 

Плес и гимнастика Весна Ђуровић 

Енглески језик Ј. Зорић 

Немачки језик Бранка Савановић 

Атлетика Марија Виславски 

Фудбал  

Кошарка Маријана Вигњевић 

Одбојка Марија Виславски 

Историјска Вера Вигњевић 
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Географска Војислав Живков, Татјана Мудрински 

Саобраћај В. Јелић 

Грађевинарство В. Јелић 

ТВ студио Марина  Бечелић 

 

 

ДОДАТНА  НАСТАВА: 

Српски језик Сви чланови Стручног већа за српски језик 

Припрема за матурски испит наставници 8. разреда из српског језика, математике, 

физике, хемије, биологије, географије и историје 

Енглески језик Вера Козоморић, Ивана Делић, Ј. Зорић 

Немачки језик Бранка Савановић, Весна Марковић, В. Комазец 

Историја И. Попов, В. Вигњевић 

Географија Војислав Живков, Татјана Мудрински 

Биологија Милица Петковић, Кристина Којић, Драгана Бечелић 

Физика Александар Утјешановић, Ивана Петровић, Ивана Ракита 

Хемија Данијела Салатић, Драгица Кривокућа 

Информатика  Ј. Тодоровић, Н. Ожеговић 

Математика – виши разреди М. Алексић, М. Петковић, А. Милошевић, С. Маричић, А. 

Колесар 

 

 

ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА У ОКВИРУ 40-ЧАСОВНЕ  РАДНЕ НЕДЕЉЕ 

 

ПРЕДСЕДНИЦИ / КООРДИНАТОРИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

Стручно веће  разредне наставе Оливера Клашња 

Стручно веће  српског језика Снежана Мушицки 

Стручно веће  страних језика Весна Марковић 

Стручно веће  математике Марина Петковић 

Стручно веће  природних наука Милица Петковић 

Стручно веће  друштвених наука Ирина Попов 

Стручно веће  уметности Биљана Ковач 

Стручно веће  физичког васпитања Александар Ковач 

Стручно веће  техничког образовања и информатике Снежана Драгићевић 

 

ПРЕДСЕДНИЦИ/КООРДИНАТОРИ  РАЗРЕДНИХ  ВЕЋА 

I разред Наташа Павловић 

II разред Софија Радојчин 

III разред Љиљана Јовановић 

IV разред Невенка Јоцић 

V разред Снежана Маричић  

VI разред Кристина Којић 

VII разред Валентина Десница 

VIII разред Весна Ђуровић 
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ПЕДАГОШКИ  КОЛЕГИЈУМ 

Директор школе  Председници стручних већа 

Помоћник директора Председникстручног већа разредне наставе 

Психолог школе  

Педагог школе  

  

 

 СТРУЧНИ ТИМ  ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ  ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

Александар Утјешановић, координатор Ивана Марчок 

Слађана Војновић Ивана Ракита 

 

СТРУЧНИ  АКТИВ  ЗА   РАЗВОЈНО  ПЛАНИРАЊЕ 

Директор школе Снежана Мушицки, координатор 

Снежана Маричић Весна Марковић 

Марија Ранић Марина Бечелић 

Снежана Мандић Милица Петковић 

Александра Шарац  

  

 

 СТРУЧНИ ТИМ  ЗА  РАЗВОЈ  ШКОЛСКОГ  ПРОГРАМА 

Директор школе, координатор Председници/координатори стручних тимова 

Помоћник директора Координатори стручних већа 

Педагог школе  

Психолог школе  

  

 

  СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Директор школе Зорица Николић 

Психолог школе Сузана Утјешановић, координатор 

Педагог школе Дијана Кекић 

Слађана Радуловић Ђорђе Мушицки 

Невенка Јоцић  

 

  СТРУЧНИ ТИМ  ЗА  САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Директор школе Драгица Кривокућа 

Педагог школе Мирјана Илкић 

Исидора Дрљача Наташа Павловић  

Биљана Латиновић Мирјана Петровић 

Мирјана Филиповић  

Александра Спасић, координатор  
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  СТРУЧНИ ТИМ  ЗА  ПРАЋЕЊЕ  ОБРАЗОВНИХ  СТАНДАРДА 

Софија Радојчин Нада Пуртић 

Нина Димитријевић Ивана Петровић 

Сања Мојић Јелена Зец 

Александра Милошевић Кристина Којић 

Татјана Мудрински, координатор Нада Пуртић 

  

 

 

 СТРУЧНИ ТИМ  ЗА  КООРДИНИСАЊЕ  СТАНДАРДА  ЗА  РАД  УСТАНОВА 

Татјана Лекић Маријана Вучај, координатор 

ДраганаЋосић Марина Петковић 

Весна Цветановић Секретар школе - Мирослава Урошевић 

Ивана Делић Наташа Пашић 

  

 

ТИМ  ЗА  СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ 

Милка Барјактаровић, координатор Јелена Зорић 

Весна Марчета Вера Козоморић 

Марија Васић  

  

 

 СТРУЧНИ ТИМ  ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

Директор школе Одељењске старешине осмих разреда 

Помоћник директора Милан Јашћур 

Педагог школе Марија Васић, координатор 

Мирјана Тунгуз  

Данијела Салатић  

 

ТИМ  ЗА  ЗАШТИТУ УЧЕНИКА  ОД  НАСИЉА 

Директор школе Снежана Мушицки 

Психолог школе Радослава Римски, координатор 

Педагог школе Бранка Савановић 

Марија Виславски Марина Бечелић 

Верица Пушић  

 

ТИМ  ЗА МАРКЕТИНГ 

Директор школе Исидора Вукелић, координатор 

Дејан Грбић Игор Петковић 

Љиљана Јовановић Светлана Бојиновић 

Александра Делибашић Иван Перић 

Бранко Ранић  
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(КОМИСИЈА ЗА ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ 

ШКОЛЕ) 
 

Биљана Ковач, координатор Горанка Гајин 

Светлана Бојиновић  

 

 СТРУЧНИ ТИМ  ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНУ  ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

Психолог школе Снежана Маричић 

Одељењске старешине седмих  разреда Верица Пушић, координатор 

Одељењске  старешине осмих разреда Сузана Утјешановић 

Снежана Мушицки Душица Пишталовић 

 

 

 СТРУЧНИ ТИМ  ЗА СПРЕЧАВАЊЕ  ОСИПАЊА  УЧЕНИКА 

Бранислава Николић-Добренов Оливера Клашња 

Светлана Бојиновић Верица Пушић 

Исидора Дрљача Наташа Бабић 

Ивана Ракита Маријана Вигњевић 

 
 

ВОЂЕЊЕ ЛЕТОПИСА ШКОЛЕ 

Е редакција 

 

ВОЂЕЊЕ ЗАПИСНИКА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

Мирјана Петровић 

 

КООРДИНАТОРИ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

Ученички парламент Вера Козоморић 

Црвени крст Милка Барјактаровић 

Вршњачки тим Психолог и педагог школе 

Дечији савез Слађана Радуловић, Сања Мојић 

  

ТИМ ЗА ДЕЖУРСТВО И БЕЗБЕДНОСТ У ШКОЛИ 

Небојша Недељков Биљана Максић Говедар 

Снежана Мандић Вера Вигњевић 

Софија Радојчин Војислав  Живков 

Весна Ђуровић, координатор Срђан Чоканица 

 

РАСПОРЕД  ЧАСОВА 

Весна Цветановић Јелена Тодоровић 

 

ИЗРАДА  СВЕДОЧАНСТАВА И  ДИПЛОМА 

Јелена Тодоровић 
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ПРИРЕДБА  ЗА  СВЕТОГ  САВУ 

З. Николић, С. Утјешановић 

 

ПРИРЕДБА  ЗА  ДАН  ШКОЛЕ 

Т.Лекић, С.Мушицки, В.Десница, Љ.Петровић 

 

2. РАСПОРЕД РАДА ШКОЛЕ ПО СМЕНАМА 
КАДА ЈЕ НЕПАРНА 

СМЕНА ПРЕ ПОДНЕ 

 

НАСТАВА ПОЧИЊЕ 

ОД 8:00 

КАДА ЈЕ НЕПАРНА 

СМЕНА ПОСЛЕ 

ПОДНЕ 

НАСТАВА ПОЧИЊЕ 

ОД 14:00 

 

 

РАСПОРЕД ЗВОНА 

 ПРЕ 

ПОДНЕ 

ПОСЛЕ 

ПОДНЕ 

1.разред 1.разред – од 12:20 1 час  8:00 – 8:45 14:00 -  14:45 

3.разред 3.разред 2 час    8:50 – 9:35 14:50 - 15:35 

5. разред 5.разред 3 час    9:50 – 10:35 15:50 - 16:35 

7. разред 7.разред 4 час   10:40 – 11:25 16:40 - 17:25 

  5 час 11:30 – 12:15 17:30 - 18:15 

  6 час 12:20 – 13:05 18:20 - 19:05 

  7 час 13:10 – 13:55 19:10 – 19:55 

     

 

КАДА ЈЕ ПАРНА 

СМЕНА ПОСЛЕ 

ПОДНЕ 

НАСТАВА ПОЧИЊЕ 

ОД 14:00 

КАДА ЈЕ ПАРНА 

СМЕНА ПРЕ ПОДНЕ 

 

НАСТАВА ПОЧИЊЕ 

ОД 8:00 

 

 

 

РАСПОРЕД ЗВОНА 

ЗА МЕЂУ-СМЕНУ 

(12:20 – 16:35) 

2.разред – од 12:20 2.разред 1 час 12:20 – 13:05 

4.разред 4.разред 2 час   13:10 – 13:55 

6. разред 6.разред 3 час   14:00 – 14:45 

8.разред 8.разред 4 час   14:50 – 15:35 

  5 час 15:50 – 16:35 

    

 

 

РАДНО ВРЕМЕ  

Секретар 8:00 – 16:00 Психолог 

Библиотекар 

Понедељак и уторак  

13:00-19:00 

среда,четвртак,петак  

8:00-14:00 

Понедељак и четвртак  

 

13:00-19:00 

уторак, среда и петак  

8:00 – 14:00 

 

Рачуноводство 
7:00 -  15:00 

 

 

Педагог 

 

Понедељак,четвртак и 

петак 8:00 – 14:00 

уторак и среда 13:00-19:00 
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4. ШКОЛСКИ  КАЛЕНДАР 

 
 Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи сеостварују у 

току два полугодишта. Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се 

у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана. 

 Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне 

наставне недеље, односно 170 наставних дана. 

  

 ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

почетак понедељак, 3. септембра 2018. уторак, 15. јануара 2019. 

крај петак, 21. децембра 2018. године 

80 наставних дана. 

петак, 31. маја 2019.  (8. разред) (90 нас. дана) 

петак 14. јуна 2019.   (од 1. до 7. раз) 

(100 наставних дана) 

 

 

РАСПУСТИ 

Зимски распуст- почиње 24. децембра 2018.  , а завршава 14. јануара 2019.  

Пролећни распуст- почиње 19. априла 2019,а завршава  02. маја 2019. 

Летњи распуст- почиње15. јуна 2019,а завршава  31. августа 2019. 

 

РАДНЕ  

СУБОТЕ 

Настава у суботу 17. 11. 2018. године изводи се по распореду за понедељак. 

Настава у суботу 19. 01. 2019. године изводи се по распореду за петак. 

Настава у суботу 04. 05. 2019. године изводи се по распореду за понедељак. 

 

 Празник Датум  Напомена 

У ШКОЛИ 

СЕ 

ПРАЗНУЈУ 

-РАДНО 

 

Дан сећања на српске жртве у 

Другом светском рату 

21. октобар Ненаставни дан 

Дан просветних радника 8. новембар Наставни дан 

Свети Сава - Дан духовности 27. јануар Ненаставни дан 

Дан сећања на жртве 

холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма у Другом 

светском рату 

22. април Наставни дан 

Дан победе  9. мај Наставни дан 

 Видовдан - спомен на   

 Косовску битку 

28. јун 

 

Подела књижица и 

сведочанстава ученицима од 1. 

до 8. разреда 

ДРЖАВНИ 

и верски 

ПРАЗНИЦИ 

Нова година и Божић  

 

1. и 2. јануар 

7. јануар 

Нерадни дани 

Сретење –Дан државности 

Републике Србије  

15. и 16. фебруар 

Празник рада  1. и 2. мај 

Ускршњи празници   19 април – 02 мај 

Дан примирја у Првом 

светском рату 

11.новембар 

 

*Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде : православци 

- на први дан крсне славе;  припадници осталих верских заједница сходно њиховој вероисповести:  

први дан Божића-25. децембар, Курбан Бајрама-25. октобар ; Јом Кипура-26. септембар ; за  ускршње 

празнике - од 30. марта до 9. априла. 
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5. РАСПОРЕД ЧАСОВА 
 Школа ради по распореду часова који  је донет 31.08.2017. године и представља 

саставни део  Плана рада школе за школску 2017/18. годину, а истакнут је  на огласној табли  у 

зборници. 

 Дан школе прославиће се радно, 20.4.2018, а настава ће се реализовати у складу са 

прославом Дана школе. 

 Наставне дане у којима су се реализовале  екскурзије надокнадиће се у складу са 

годишњим планом рада школе. 

 

6. КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У УСТАНОВИ 
 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САДРЖАЈ НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 

септембар 

 

Почетак школске године и пријем првака Стручно веће за разредну наставу 

Дан матерњег језика Стручна већа 

октобар Дечија недеља  Сви 

  

  

новембар 

 

 Дан просветних радника - «Дан замене улога» Сви 

  

јануар Школска слава Свети Сава Стручно веће српског језика и за област 

уметности 

  

фебруар 

 

Школска такмичења по предметима Предметни наставници 

  

април Дан планете Земље  22.априла Стручно веће за област природних наука 

  

 

 

мај 

Дан школе Сви 

Екскурзија 1. разреда Учитељице 

Екскурзија 2. разреда Учитељице 

Екскурзија 3. разреда Учитељице 

Екскурзија 4. разреда Учитељице 

Екскурзија 5. разреда Одељенске старешине 

Екскурзија 6. разреда Одељенске старешине 

Екскурзија 7. разреда Одељенске старешине 

Екскурзија 8. разреда Одељенске старешине 

  

јун 

 

Матурско вече  Стручно веће-актив 8.Р  азреда 

Завршни испит за ученике 8. разреда Тим за завршни испит 
 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА                                                                школска 2018/2019. година 

 

26 

 

V ПЛАН АДАПТАЦИЈЕ НОВОПРИДОШЛИХ УЧЕНИКА 

ПЛАН ПРИЈЕМА, РАСПОРЕЂИВАЊА И ПРАЋЕЊА НОВОПРИДОШЛИХ УЧЕНИКА 

План за пријем новопридошлих ученика 

Припремне активности за пријем ученика: 

Родитељ који жели да пребаци своје дете из друге школе у нашу школу  долази и  информише се о: 

1. могућностима  пребацивања детета у нашу школу 

2. упознаје се са наставним предметима - страним језиком , изборним предметима који се нуде у 

нашој школи и са избором наслова уџбеника по којима се уче предмети 

3. упознаје се са процедуром која  се у школи спроводи при пријему новодошлих ученика 

(ОБАВЕШТАВАЊЕ ОС, СТРУЧНОГ ВЕЋА, САВЕТА РОДИТЕЉА ОДЕЉЕЊА, ДИРЕКТОРА) 

Процедура пријема новодошлог ученика: 

1. Родитељ  ученика попуњава  захтев за пријем ученика ;стручни сарадник  врши увид у ђачку 

књижици или сведочанство (користи се образац који су направили психолог, педагог и директор 

школе). 

2. Стручни сарадници (психолог и педагог) контактирају  директора или сараднике  школе  из које 

ученик долази, информишу  се о преласку  ученика из њихове школе, од њих се тражи  педагошки 

профил  ученика или се службено шаље захтев да се пошаље  педагошки профил ученика. 

3. Стручни сарадници упознају све чланове одељењског већа: 

• о поднетом  захтеву родитеља за пријем   новог ученика у школу; 

• упознају их са педагошким профилом детета,породичном ситуацијом,успехом и владањем 

детета. 

План за распоређивање у одељења 

1. Стручни сарадници  заједно са одељењским већем одлучују у које ће одељење дете бити 

распоређено. При одлучивању води се рачуна о карактеристикама новодошлог ученика. Поштују се 

критеријуми распоређивања: број ученика у одељењу, број мушке и женске деце, социјална 

структура одељења, број  проблематичних ученика у понашању, броју деце  из осетљивих група, број 

деце са тешкоћама...) 

2. Одељењски старешина  уводи дете у одељење, представља ученика одељењу, одређује ученика 

који ће седети са њим као подршка. 

План праћења новопридошлог ученика 

1. Одељењски старешина  прати  постигнућа ученика на часу,понашање на одмору, у ваннаставним 

активностима. 

2. Предметни наставници прате постигнућа ученика и извештавају одељењског старешину о 

евентуалним тешкоћама. 

3. Уколико се испоље тешкоће у прилагођавању предузимају се мере: 

• одељењски старешина информише родитеље 

• одељењски старешина разговара се са учеником о тешкоћама у прилагођавању, узроцима и 

могућностима превазилажења, укључује вршњачку подршку 

• одељењски старешина  евидентира испољене тешкоће 

• одељењски старешина обавештава стручне сараднике о томе који, у разговору са родитељима  

узимају податке  о развоју и социоекономском статусу породице; психолог испитује IQ-

потенцијале, радне навике, тип личности, снаге и слабости детета  и предлаже мере подршке 

родитељу и одељењском старешини 

4. Наставља се са праћењем понашања и постигнућа ученика  

5. На седницама класификационог периода одељењски старешина даје извештај о прилагођености 
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ученика и ако је то потребно предлаже даље мере и примењују их. 

6. Код посете часова стручних сарадника и директора обраћа се пажња на новодошле ученике. 

Тим за пријем новопридошлих ученика чине: 

• одељењски старешина 

• стручни сарадници 

• представници одељењске заједнице ученика 

• наставник од поверења 

• директор 

 

*(по потреби) 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Припремне активности родитељ, стручни сарадник, 

директор, одељенско веће 
пре поласка у школу 

Прављење плана за 

распоређивање ученика 

стручни сарадници (психолог и 

педагог), одељенско веће 
пре поласка у школу 

Прављење плана адаптације са 

родитељима ученика пре 

поласка у школу 

одељенски старешина, 

родитељ, педагог, психолог, 

социјални радник*, педагошки 

асистент* 

пре поласка у школу 

Упознавање са индивидуалним 

карактеристикама ученика  

одељенски старешина, 

родитељи, предметни 

наставници, педагог, психолог, 

социјални радник* 

почетак школске године, 

прва два месеца 

Упознавање ученика са 

простором школе, одељенским 

старешином, вршњацима 

одељенски старешина, 

вршњаци из одељења, педагог, 

психолог, директор 

током првог месеца 

Прављење ученичког 

портфолиа 

одељенски старешина, 

родитељи 
током целе школске године 

Укључивање ученика у 

пројекте одељења 

одељенски старешина, 

вршњаци из одељења 
током целе школске године 

Организовање ЧОС-а на тему 

Да се представим- 

представљање ученика 

одељењу (интересовања, 

способности, провољење 

слободног времена, спортске 

активности и сл.) 

одељенски старешина, 

родитељи, вршњаци из 

одељења 

током другог месеца боравка 

у школи 

Саветодавни рад са новим 

учеником и његовим 

родитељима 

одељенски старешина, педагог, 

психолог, педагошки асистент* 
током целе школске године 

Пружање подршке новом 

ученику 

одељенски старешина, педагог, 

психолог, педагошки асистент* 
током целе школске године 

Праћење адаптације ученика одељенски старешина, педагог, 

психолог, предметни 

наставници, педагошки 

асистент* 

током целе школске године, 

након сваких месец дана 

Организовање заједничких 

активности у одељењу (посете, 

дружења, прославе 

рођендана...)  

одељенски старешина, 

вршњаци из одељења 
током целе школске године 
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ПЛАН ПОДРШКЕ ЗА НАСТАВНИКА/ УЧИТЕЉА  КОЈИ СУ У НАШОЈ ШКОЛИ ЗАСНОВАЛИ РАДНИ ОДНОС А 
НЕМАЈУ ПОЛОЖЕН ДРЖАВНИ ИСПИТ/ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦУ 

 
Задаци: 
 

• укључивање у образовно-васпитни процес 

• упознавање, прихватање и савесно извршавање обавеза и задатака на радном месту 

• поштовање кодекса о понашању у школи у којој ради 
 
 
                    ОБЛАСТ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ 

1. Информисање   

 *упознавање са кућним редом школе 
*упознавање са правилницима који важе 
за дотичну школу 
* упознавање са наставницима сродног 
или сродних предмета 
* распоред часова 
*распоред учионица 
* распоред рада школе по сменама 
* огласна табла 
* дежурство у школи; књига дежурства 
* кодекс понашања и облачења 

* директор школе 
* педагог школе 
* предметни наставници 
* помоћник директора школе 
*ментор 

* по доласку у школу 

2.  Планирање   

 *упознавање и примена Плана рада за 
наставни предмет који предаје 
* упознавање са ИОП-ом ако изводи 
наставу где наставу ученик прати по ИОП-
у. 

 

*директор школе 
*помоћник директора школе 
*ментор 
*наставник истог или сродног 
наставног предмета 
*педагог школе 
*Тим за ИОП 
*психолог школе 

*по доласку 

3.  Рад са ученицима   

 *упознати наставника са ученицима у 
одељењу( у ком ће изводити наставу) 
*упознавање са појединим ученицима ( 
као и постојећим проблемима) којима је 
потребна подршка у раду 
*упознавање са ученицима који наставу 
прате по ИОП-у 
* упознавање са ученицима који имају 
неки облик неприлагођеног понашања 

*педагог школе 
*психолог школе 
* Тим за ИОП/координатор 
тима 
*Тим за заштиту ученика од 
насиља, занемаривања и 
злостављања/координатор 
тима 

*по доласку у школу 

4.  Рад са родитељима   

 *кроз разговор упознати са основним 
карактеристикама родитеља из одељења 
 
*план индивидуалних разговора 
( време и место пријема) 
*родитељски састанци 
*упознати са родитељима чије дете 
наставу прати по ИОП-у 
*начин сарадње са са родитељима чије 
дете наставу прати по ИОП-у 
 
 

 
*педагог школе 
*психолог школе 
*ментор  

* током рада 

5. Вођење документације   

 *уписивање часова у дневник васпитно-
образовног рада  

*секретар школе 
*ментор 

*током рада 
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*вођење дневника васпитно-образовног 
рада 
*вођење матичне кљиге 
*попуњавање ђачких књижица 
*попуњавање сведочанства, преводница 
*вођење Педагошке свеске у коју уписује 
запажања о раду ученика 
*дисциплинска свеска 

*наставници истог или 
сродног предмета 

6. Учешће у стручним органима школе   

 *присуство на одељењским већима 
*присуство на наставничким већима 

*директор школе 
*наставници истог или 
сродног предмета 

током рада 

    

 

 
ПЛАН ПОДРШКЕ ЗА НАСТАВНИКА/ УЧИТЕЉА  КОЈИ ДОЛАЗИ НА СТРУЧНУ ЗАМЕНУ НА КРАЋИ ИЛИ ДУЖИ 

ВРЕМЕНСКИ  ПЕРИОД 
 

Задаци: 
 

• лакше уклапање у образовно-васпитни процес 

• лакше превазилажење промене за ученике и родитеље доласком наставника/учитеља 

• поштовање кодекса о понашању у школи у којој ради 
 
 
                    ОБЛАСТ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ 

1. Информисање   

 *упознавање са кућним редом школе 
*упознавање са правилницима који важе за 
дотичну школу 
* упознавање са наставницима сродног или 
сродних предмета 
* распоред часова 
*распоред учионица 
* распоред рада школе по сменама 
* огласна табла 
* дежурство у школи; књига дежурства 
* кодекс понашања 

* директор школе 
* педагог школе 
* предметни наставници 
* помоћник директора 
школе 

* од доласка у школу 

2.  Планирање   

 *упознавање и примена Плана рада за 
наставни предмет за који врши замену 
* упознавање са ИОП-ом ако изводи наставу 
где наставу ученик прати по ИОП-у. 

 

*директор школе 
*наставник истог или 
сродног наставног 
предмета 
*педагог школе 
*Тим за ИОП 
*психолог школе 

*по доласку 

3.  Рад са ученицима   

 *упознати наставника са ученицима у 
одељењу( у ком ће изводити наставу) 
*упознавање са појединим ученицима ( као 
и постојећим проблемима) којима је 
потребна подршка у раду 
*упознавање са ученицима који наставу 
прате по ИОП-у 
* упознавање са ученицима који имају неки 
облик неприлагођеног понашања 

*педагог школе 
*психолог школе 
*лични пратилац 
детета/педагошки 
асистент 
* Тим за ИОП 
*Тим за заштиту ученика 
од насиља, занемаривања 
и злостављања 

*током рада 

4.  Рад са родитељима   

 *план индивидуалних разговора *председник/координатор * током рада 
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( време и место пријема) 
*родитељски састанци 
*упознати са родитељима чије дете наставу 
прати по ИОП-у 
*начин сарадње са са родитељима чије дете 
наставу прати по ИОП-у 
 
 

актива као и колеге из 
актива 
*педагог школе 
*психолог школе 
*лични пратилац 
детета/педагошки 
асистент  

5. Вођење документације   

 *уписивање часова у дневник васпитно-
образовног рада  
*вођење дневника васпитно-образовног 
рада 
*вођење матичне кљиге 
*писање ђачких књижица 
*вођење Педагошке свеске у коју уписује 
запажања о раду ученика 
*дисциплинска свеска 

*педагог школе 
*психолог школе 
*наставници истог или 
сродног предмета 

*током рада 

6. Учешће у стручним органима школе   

 *присуство на одељењским већима 
*присуство на наставничким већима 

*директор школе 
*наставници истог или 
сродног предмета 

током рада 
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VI  ПЛАНОВИ  И  ПРОГРАМИ  ОРГАНА  УСТАНОВЕ 
 

 

1.  ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 
 Школски одбор ОШ „Жарко Зрењанин” броји девет чланова. Три члана су 

представници друштвене заједнице, три су изабрани представници Савета родитеља Школе, а три су 

чланови колектива. Председник Школског одбора је Милош Ћурувија. У току школске 2018/2019. 

године одбор ће радити у седницама. 

 

 

Садржај Време 

реализације 
Носиоци посла 

Школски одбор ће радити на питањима од значаја за рад и развој 

школе и унапређивања  

образовно-васпитног рада, у складу са овлашћењима утврђеним 

Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о 

основном образовању и васпитању  и то: 

1.  Доноси  Годишњи план рада школе за 2018/2019.год. (до 

прописаног рока)  

2. Усваја Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за шк. 

2017/2018. 

3. Усваја  Извештај  директора о свом раду и раду установе  

 4. Доноси Статут ОШ „Жарко Зрењанин“ и друге опште акте у 

складу са Статутом школе које ће бити усклађени са важећим 

Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о 

основном образовању и васпитању 

5.  Доноси  друга неопходна акта за рад школе -  Правилник о јавним 

набавкама мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама 

6. Утврдиће предлог финансијског плана школе за припрему буџета 

Републике 

7. Утврдиће предлог финансијског плана школе  

8.  Усвоја завршни рачун школе  

9. Усваја План набавки за школу 

10. Усваја План стручног усавршавања запослених и извештај о 

његовом остваривању  

11. Разматраће исходе образовања и васпитања и предузима мере за 

побољшање услова  

рада и остваривање образовно-васпитног рада 

12. Расписује  конкурс за избор директора и доноси одлуку о избору 

директора на четворогодишњи мандат 

13. Решава по жалби, односно приговору на решење директора 

Школски одбор ће обављати и друге послове у складу са законом, 

актом о оснивању и 

Статутом школе. 
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2. ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА  И  ПОМОЋНИКА  ДИРЕКТОРА  ШКОЛЕ 

 
Следећи нове тенденције реформе образовања, а сходно Закону о основама система 

образовања у Републици Србији, свој рад базирам на неколико кључних области које, сматрам, 
треба константно пратити, усавршавати и модернизовати. На основу Правилника план рада 
подељен је на области.  

На радном месту директора трудим се да увек развијам и промовишем вредности учења 
и да школу водим као полигон за учење о животу свих њених актера и корисника. Пратим све 
модерне токове образовања и залажем се за модернизацију наставног процеса и свих његових 
учесника и корисника. 

 
РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

Индикатори: 
 - Ствараћу услове за унапређивање наставе и учења у складу са образовним и другим 
потребама ученика. Свакодневно ћу се информисати о начину учења, добијаћу потребне 
информације и, као председавајући Педагошког колегијума креираћу климу свакодневног 
стицања знања и животних вештина. У току сваке школске године обилазићу часове 
различитих структура наставног кадра.  
- Пратићу савремена кретања у развоју образовања и васпитања и стално  се стручно 
усавршавати. Учествоваћу активно у раду Актива директора, похађати стручна предавања 
семинаре, трибине.  
- Мотивисаћу и инспирисаћу запослене и ученике на критичко прихватање нових идеја и 
проширивање искустава. Бићу носилац модернизације наставног процеса тиме што ћу 
мотивисати и  подржавати сваки нови облик наставе и покушај индивидуализације наставног 
процеса. Радићу на креирању мултимедијалне учионице, набављаћу модерна електронска и 
друга наставна средства и помагала, што ће, уз већ постојеће чинити услов да у свакој 
учионици у школи буде могуће извођење свих облика часа и наставних метода. 
- Подстицаћу атмосферу учења у којој ученици постављају сопствене циљеве учења и прате 
свој напредак. Трудићу се да увек подржавам различитим пројектима и наставним методама 
рад са даровитом децом. Циљ ми је да што више ученика буде  укључено у ИОП 3, до сада је 
таквих ученика у нашој школи било два, циљ је да их буде бар три у току једне школске године.  
- Ствараћу услове да ученици партиципирају у демократским процесима и доношењу одлука. У 
сарадњи са Тимом за заштиту деце од насиља занемаривања и злостаљања и Стручним 
активом за развојно планирање радићу и даље са Вршњачким тимом школе, који се бави 
различитим сегментима школског живота, а не мешајући се у рад Ђачког парламента, и то: 
професионална оријентација, вршњачко посредовање у сукобима, развојни план школе, 
маркетинг школе и културне активности.  
- Подстицаћу сарадњу и размену искустава и ширење добре праксе у школи и заједници. 
Наставићу и продужити уговор о сарадњи са Филозофским факултетом у Новом Саду за 
обучавање будућих наставника српског и немачког језика, са Факултетом спорта и физичког 
васпитања за обучавање будућих наставника физичког васпитања. Подстицаћу и омогућити 
разноврсност у раду Тима за професионалну оријентацију  
-  Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика, безбедно, радно и здраво 
окружење у коме ученици могу квалитетно да уче и да се развијају. Учествујем, ксо члан, у раду 
Тима за заштиту деце од насиља, занемаривања и злостављања. У оквиру рада Тима примењују 
се превентивне активности које се односе на безбедност и поштовање права ученика, али и на 
њихове обавезе. У току првог полугодишта интервенисао сам као директор у двадесет и два 
случаја сумње на насиље и разговарао сваке недеље са родитељима ученика, такође, у оквиру 
Тима смо решавали шест случајева блажег облика насиља међу вршњацима, међу којима је 
постојање насиља констатовано у једном случају.  
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- Обезбеђујем услове да школа буде безбедно окружење за све и да су ученици заштићени од 
насиља, злостављања и дискриминације. Склопили смо уговор са Стракон обезбеђењем, које 
свакодневно обезбеђује школу у време наставе и по потреби за време извођења ваннаставних 
активности и приредби. Обезбеђујем да школа буде здрава средина са високим хигијенским 
стандардима. Урађена је прва фаза реконструкције мокрог чвора у школи.  
-  Обезбеђујем и унапређујем квалитет наставног и васпитног процеса. У свом раду користим 
стратешка документа о развоју образовања и васпитања у Републици Србији. Развојни план и 
Школски програм прате сва законска и подзаконска акта и прописе.    
- Промовишем иновације и подстичем наставнике и стручне сараднике да користе савремене 
методе и технике учења и примењују савремене технологије у образовно-васпитном процесу. 
Обезбедио сам извођење два семинара за запослене у вези са планирањем и извођењем 
наставе. Подржао сам пројекте које су спровели запослени и активно у њима учествовао и то у 
области екологије, модернизације наставног процеса, сарадње се енглеским и немачким 
школама и подршке талентованим ученицима.  
- Обезбеђује услове и подржава наставнике да раде тако да подстичу ученике да развијају 
сопствене вештине учења;  
- У сарадњи са стручним сарадницима и наставницима обезбеђује да настава и ваннаставне 
активности подстичу креативност ученика, стицање функционалних знања и развој њихових 
социјалних вештина и здравих стилова живота;  
- Обезбеђује и развија самоевалуацију свог рада и систематичну самоевалуацију и евалуацију 
рада наставника, стручних сарадника, наставног процеса и исхода учења.  
-  Обезбеђујем инклузивни приступа у образовно-васпитном процесу, пратећи мото 
Министарства просвете „Образовање за све“, трудим се да увек нађем начин за неопходно 
увођење промена како би сваки ученик у инклузивном приступу образовању могао несметано 
да похађа наставу и свима сам до сада обезбедио потребне услове за то.  
Индикатори:  
- Познаје законитости дечјег и адолесцентског развоја и стварам услове за уважавање њихове 
различитости, прошао сам све потребне обуке и ове године смо обезбедили услове за три 
ученика којима је било потребно да бораве у школи под посебним условима, обезбедили смо 
свако средство које може помоћи и њима и њиховим другарима из одељења и наставном кадру 
да образовни процес буде најквалитетнији могућ.  
- Стварам климу и услове за прихватање и уважавање специфичности и различитости ученика 
и промовисање толеранције. Сваке године, па и ове похвалили смо ученике за толеранцију, 
хуман приступ другу из одељења и школе, доделио сам плакету хуманости.  
- Разумем потребе различитих ученика (талентованих и надарених, оних са сметњама у 
развоју, инвалидитетом и ученика из осетљивих друштвених група) и омогућава најбоље 
услове за учење и развој сваког ученика.  
- Осигуравам да код ученика са посебним образовним потребама те потребе буду препознате и 
на основу њих израђени индивидуални образовни планови;  
Пратим и подстичем постигнућа ученика, мотивишем их низом похвала и награда на рад и 
резултате.  
Индикатори: 
 - Обезбеђујем праћење успешности ученика кроз анализу резултата на тестовима и увидом у 
школски успех, у складу са стандардима постигнућа ученика. Увео сам у образовни процес 
тестирање ученика по постигнућима одређеног образовног стандарда за сваки предмет.  
- Подстичем наставнике да користе различите поступке вредновања и самовредновања који су 
у функцији даљег учења ученика. Као посебан облик праћења понашања ученика увео сам 
дисциплинску свеску за свако одељење. У њу се уписују све напомене наставника у вези са 
одељењем и попуњавају се формулари за инцидентне ситуације, ако је то потребно.  
- Обезбеђујем да се расположиви подаци о образовно-васпитном процесу користе за праћење 
постигнућа и напредовања ученика. Резултати анкета, спроведених тестирања и истраживања 
доступни су свима.  
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- Пратим успешност ученика и промовишем њихова постигнућа. Сваки успех ученика испрати 
се на блогу школе, интернет страници или фејсбук / твитер профилима, које сам такође ове 
године увео као обавезан вид информисања. 
 

II Област: 
ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И  

КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

 
Обезбеђујем доношење и спровођење планова рада установе. Дајем предлог и учествујем 

у изради свих аката Школе. 
Индикатори: 
 - Организујем и оперативно спроводим доношење планова установе: организујем процес 
планирања и додељујем задатке запосленима у том процесу, иницира и надзире израду 
планова, обезбеђује поштовање рокова израде планова и непосредно руководи том израдом. 
Оформио сам различите тимове и комисије које се баве одређеним документима и деловима 
наставног процеса. 
- Обезбеђујем информациону основу планирања: идентификујем изворе информација 
потребне за планирање и старам се да информације буду тачне и благовремене. Сваком 
запосленом отворена је интернет адреса у оквиру домена школе путем које се запослени 
информишу и примају потребне инструкције и смернице за рад, као и повратне онформације о 
свом раду. На серверу школе обезбеђено је довољно простора за складиштење података сваког 
запосленог.  Запослене сам почео да обавештавам и путем поруке на мобилном телефону. 
- Упућујем планове установе органу који их доноси. Усвојен је правилник о понашању, 
правилник о васпитно-материјалној одговорности ученика, родитеља и наставника, четири 
анекса Развојном плану школе, Статут школе. 
Обезбеђујем ефикасну организацију установе. Равномерном поделом посла обезбедио сам да 
запослени у школи, на основу потреба школе и својих компетенција, а организовани у стручне 
тимове и активе, допринесу на најефикаснији начин раду школе и што бржем обављању 
постављених задатака. 
- Креирам организациону структуру установе: систематизацију и описе радних места, 
образујем стручна тела и тимове и организационе јединице. Оформио сам дванаест тимова и 
комисија које се баве различитим сегментима школског живота и различитим елементима 
школског плана.  
- Обезбеђује да су сви запослени упознати са организационом структуром установе, посебно са 
описом свог радног места. Као председавајући Стручног актива за развојно планирање 
предложио сам и реализовали смо четири едукације запослених у вези са системом школства 
по новом закону и налажењем појединца у новом систему вредности.   
- Постављам јасне захтеве запосленима у вези са њиховим радним задацима и компетенцијама 
и проверавам да ли запослени разумеју те задатке. Редовно сам се консултовао са 
председницима Стручних актива и Већа, присуствовао седницама Већа и састанцима тимова. 
Наводио увек шта очекујем од одређеног запосленог или дела колектива када су одређени 
задаци у питању.  

- Старам се да запослени буду равномерно оптерећени радним задацима. Сви запослени 
равномерно су заступљени у испуњавању радних задатака. У тимове сам распоредио све 
запослене, осмислио сам систем дежурстава наставника на разним тестирањима тако да нико 
не буде оштећен и нико привилегован. Задатке сам се трудио да распоређујем подједнако, али 
некада је то било и у складу са компетенцијама запослених.  
- Делегирам запосленима, руководиоцима стручних органа, тимова и организационих јединица 
послове, задатке и обавезе за њихово извршење. Одреди сам област којом ће се бавити Тим за 
самовредновање, на основу анализе података Стручног актива за развојно планирање, одредио 
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сам начин функционисања поделе средстава за стручно усавршавање, сви координатори 
тимова поднели су ми извештаје о свом раду. 
- Координирам рад стручних органа, тимова и организационих јединица и појединаца у 
установи. Председавајући сам Педагошког колегијума, по кључу, и председник сам Стручног 
актива за равојно планирање, такође сам члан тима за заштиту деце од насиља, занемаривања 
и злостављања и Тима за самовредновање. Осталим састанцима тимов присуствовао сам по 
потреби и врсти задатка.  

- Обезбеђује ефикасну комуникацију између стручних органа, тимова и организационих 
јединица и запослених. Старао сам се да сви запослени благовремено добијају информације и 
материјал у складу са захтевима и задацима које сам очекивао да испуне, лично сам слао 
електронску пошту и поруке мобилне телефиније запосленима у вези са њиховим задацима. 
Приметио сам да овакав вид комуникације одговора скоро сваком запосленом у школи. 
Обезбеђујем праћење, извештавање, анализу резултата рада установе и предузимање 
корективних мера.  
Индикатори:  
- Примењује различите методе контроле рада установе, њених организационих јединица и 
запослених. Установио сам у септембру 2013. метод провере Дневника рада узајамно, да 
одређена група запослених изврши контролу дневника рада и да своје примедбе изнесе 
задуженом за тај Дневник рада. 
 - Организујем и оперативно спроводим контролу рада установе: организујем процес праћења, 
извештавања и анализе резултата и додељујем задатке запосленима у том процесу, иницирам 
и надзирем процес израде извештаја и анализа, обезбеђујем поштовање рокова у изради 
извештаја и анализа. Сви извештаји, материјали, одговори инспекцији, Центру за социјални 
рад и дурго, благовремено су поднети, није се каснило са израдом нити са усвајањем.  
- Обезбеђујем информациону основу контроле: идентификује изворе информација потребне за 
контролу и старам се да информације буду тачне и благовремене. Сваку информацију која је 
прослеђивана запосленима сам лично проверавао и пратио ток информације, како бих 
осигурао веродостојност и тачност пренетог.   
- Непосредно пратим и заједно са запосленима анализирам остварене резултате установе, 
анализирам рад установе, њених јединица и запослених. Са Тимом за самовредновање и 
Стручним активом за развојно планирање иницирао сам и спровео низ анкета и испитивања 
родитеља и запослених у циљу добијања повратних информација у вези са образовним 
процесом.   
- Упознајем органе управљања са извештајима и анализама резултата. Четири пута чланови 
разних тимова у школи представили су се Савету родитеља, једном је члан Тима за 
професионалну оријнтацију презентовала рад Тима Школском одбору, док сам остале 
извештаје презентовао из угла састављача и налогодавца.  
Обезбеђујем ефикасно управљање информацијама у сарадњи са школском управом и локалном 
самоуправом.  
Индикатори:  
- Обезбеђујем да сви запослени буду правовремено и тачно информисани о свим важним 
питањима живота и рада установе. Редовно сам слао лично електронску пошту и штампани 
материјал запосленима.  
- Обезбеђујем услове за развој и функционисање информационог система за управљање (ИСУ): 
набавку потребне опреме и програма, организујем рад информационог система и његово 
коришћење у свакодневном раду установе у складу са законом. У школу сам увео Е-дневник, 
као један од његових идејних твораца и старао сам се да се користи ваљано и да подаци буду 
правовремено унети у њега. Обезбедио сам потребне програм за рад секретара и 
рачуноводства школе.  
- Обезбеђујем обуку запослених за рад са савременом информационо-комуникационом 
технологијом и подстичем их да је користе у раду установе и као подршку процесу 
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учења/наставе. Осавременио сам наставу и од школе направио Е-учионицу, сваки запослени 
има могућност да остварује мултимедијалну наставу и то у исто време са другима, обезбедио 
сам интернет подршку довољну за целу школу, умрежио системе и обновио мреже каблова. 
- Обезбеђујем услове за функционисање пројекта Електронских идентификационих картица за 
ученике и запослене у Школи. 
Развија и реализујем систем осигурања квалитета рада установе.  
Индикатори: 
 - Примењујем савремене методе управљања квалитетом. Користио сам све доступне модерне 
информационе технологије. Трудио сам се да употпуним сваки део управљања школом 
електронизацијом и тиме убрзам и олакшам процес рада свим његовим актерима.  
- Обезбеђујем изградњу система управљања квалитетом у установи: израду процедуре 
управљања квалитетом и потребне документације, распоређујем задатке запосленима у 
процесу управљања квалитетом и старам се да их они спроводе. Равномерном поделом посла и 
модернизацијом школе постигао сам да се посао обави на време и да запослени дају своје 
максимуме, такође сам се личним присуством и ангажовањем старао и да одређени задатак 
буде обављен добро. 
- Обезбеђујем ефикасан процес самовредновања и коришћење тих резултата за унапређивање 
квалитета рада установе. Учествовао сам у истраживањима које је спроводио Тим за 
самовредновање и давао смернице и сугестије за рад.  
- Заједно са наставницима и стручним сарадницима пратим и анализирам успешност ученика 
на завршним, односно матурским испитима ради планирања унапређивања рада школе. Ове 
године смо то урадили оквирно из разлога што су резултати били поништени, ми смо анализу 
урадили на основу података које смо имали и приликом ана лизирања смо се понашали као да 
су ти подаци веродостојни. Закључили смо да је успех наше школе, као и сваке године, на 
завршном испиту на зависном нивоу.  

 
III Област: 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Обезбеђујем потребан број и одговарајућу структуру запослених у установи. У првом 
полугодишту није било много флуктуација када су запослени у питању, а неколико случајева 
покривено је стрзчним кадром и у складу са правилником. 
Индикатори:  
- Планирам људске ресурсе у установи и благовремено предузимам неопходне мере за 
реализацију плана људских ресурса. Унапред сам испланирао потребе и могуће промене у 
школи када су људски ресурси у питању, те промене сам дочекао спреман иу спешно их 
реализовао. 
- Старам се да сва радна места у установи буду попуњена запосленима који својим 
компетенцијама одговарају захтевима посла. Сваком запосленом дао сам прилику да се искаже 
у различитим доменима школског живота и похваљивао оне који су више него успешно 
обављали поверен задатке.  
- Обезбеђује услове за увођење приправника у посао и предузима мере за њихово успешно 
прилагођавање радној средини. У школу сам прими три приправника и то за: српски језик, 
историју, разредну наставу и једног волонтера педагога. 

Обезбеђујем услове и подстичем професионални развој запослених.  

Индикатори: 
 - Подстичем и иницирам процес самовредновања рада и постављања циљева заснованих на 
високим професионалним стандардима и подржавам континуирани професионални развој. 
Сваку могућност слања запосленог на стручно усавршавање сам подржао, организовао стручна 
предавања у школи и едукације наставног и ненаставног кадра по свим питањима везаним за 
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школски живот. На едукацјиама у установи чланови колектива сус текли потребна знања и 
вештине, као и потребне бодове за одређене компетенције.  
- Осигуравам да сви запослени имају једнаке могућности за учење на основу личног плана 
професионалног развоја кроз различите облике стручног усавршавања. С тим у вези оформио 
сам Тим за стручно усавршавање који се бави тиме да сви запослени буду равномерно 
распоређени и све струке подједнако заступљене приликом слања наставника и стручних 
сарадника на семинаре.  
- Обезбеђује услове да се запослени усавршавају у складу са годишњим планом стручног 
усавршавања и могућностима установе. Организовао сам доношење правилника о стручном 
усавршавању и учествовао у његовој изради заједно са Тимом за стручно усавршавање. 
Стварам позитивну и подржавајућу радну атмосферу.  
Индикатори:  
- Стварам и подржавам радну атмосферу коју карактерише толеранција, сарадња, посвећеност 
послу, охрабрење и подршка за остваривање највиших образовно-васпитних стандарда. 
Подржавао сам рад у тимовима и због зближавања колектива, затим чешће састанке већа како 
би се људи међусобно упознали и оранизовао сам дружење пред Нову годину.  
- Својом посвећеношћу послу и понашањем дајем пример запосленима у установи и развијам 
ауторитет заснован на поверењу и поштовању. Сматрам да имам толерантан однос према 
свима, да је заснован на поверењу и међусобном уважавању. Запослени су ми се врло често 
обраћали са проблемима како на послу тако и личним које ниједном нисам злоупотребио нити 
поверење запосленог изневерио. На послу сам редовно сваки дан колико је потребно и док се 
посао не заврши, немам радно време и углавном је било дуже од просечног радног времена. 
- Међу запосленима развијам професионалну сарадњу и тимски рад. Сваки напредак сам 
подржавао и сваки заједнички труд ценио.  
- Постављам себи и запосленима остваривање највиших професионалних стандарда. По свим 
нашим документима може се закључити да стремимо најбољем, да нас неће задовољити 
осредњост било које врсте. У складу са тим су и задаци које поставам и резултати до којих 
долазимо.  
- Показујем поверење у запослене и њихове могућности за остваривање квалитетног 
образовно-васпитног рада и побољшање учинка. Сваком запосленом посвећивао сам максимум 
времена, увек имао времена за предлоге, сугестије, критике, пројекте.  Комуницирам са 
запосленима јасно и конструктивно.  

- Препознајем квалитетан рад запослених и користим различите облике 
награђивања, у складу са законом и општим правним актима.  

 
IV Област: 

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, 
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 
Организоваће се Отворена врата у школи из природних наука,  Професионалне 

оријентације, српског језика, и друга.  
Афирмисаћу посете родитеља наставницима који нису одељењске старешине, у циљу 

што боље и непосредније комуникације. 
Учествовао сам у изради Акционог плана сарадње са родитељима, израдили смо две 

анкете у којима смо родитеље питали шта мисле о сардњи са њих и школе. На основу резултата 
покушали смо да побољшамо делове где су родитељи рекли да није довољно посвећено пажње, 
а то је информисање. С тим у вези трудићу се да још боље информишемо родитеље и старатељ 
и омогућимо благовремене повратне информације за све релевантне чињенице које се тичу 
појединих ученика. 

Оствариваћу конструктивну сарадњу са представницима синдиката у школи. 
Консултоваћу се са надлежним органима у вези са радом установе. 
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V Област: 
ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ 

РАДОМ УСТАНОВЕ 
 

Ефикасно управља финансијским ресурсима. 
Индикатори:  
- У сарадњи са шефом рачуноводства, обезбеђујем израду и надзирем примену буџета установе 
у складу са расположивим и планираним ресурсима. Старам се да систем функционише што 
боље и уз пратеће законе и друге акте. Учествовао сам у  изради правилника и уз помоћ шефа 
рачуноводства пратио токове финансирања. 
- Планирам финансијске токове: приходе и расходе, приливе и одливе финансијских средстава.  
Учествовао сам у расподели средстава и одређивао критеријуме по важности и хитности 
одређене набавке. 
- Управљам финансијским токовима, издаје благовремене и тачне налоге за плаћања и наплате.  
Ефикасно управља материјалним ресурсима.  
Индикатори: 
 - Планирам развој материјалних ресурса у складу са оценом постојећег стања и могућностима 
прибављања тих ресурса. Константно сам вршио размену информација са структурама у граду, 
а у вези са финансирањем делатности школе. Уважавао сам њихове сугестије и износио 
потешкоће у обавању посла.  
- Предузимам мере за благовремено и ефикасно одржавање материјалних ресурса установе, 
тако да се образовно-васпитни процес одвија несметано. Сваки запослени имао је потребан 
материјал за рад, наставни процес одвијао се без застоја и на задовољавајућем нивоу што се 
тиче обезбеђености материјалних средстава.  
- Распоређујем материјалне ресурсе на начин који обезбеђује оптимално извођење образовно-
васпитног процеса. Увек сам се старао да сви запослени подједнако учествују у модернизацији 
и набавци средстава за рад.   
- Сарађујем са локалном самоуправом ради обезбеђења материјалних ресурса. Редовно сам 
подносио планове и исказивао увек јасне намере у складу са плановиама школе за наредни 
период. Наилазио сам на разумевање.  
- Надзирем процесе планирања и поступке јавних набавки које спроводи установа и 
обезбеђујем њихову ефикасност и законитост. Прати извођење радова у установи који се 
екстерно финансирају. Трудио сам се да послујем увек у складу са Законом и сматрам да је уз 
данашње неусаглашене прописе у појединим областима, знатан број потешкоћа на које сам 
наилазио просто неминовност садашњице. 
Ефикасно управљам административним пословима и документацијом.  
Индикатори:  
- Обезбеђујем покривеност рада установе потребном документацијом и процедурама. 
Обезбедио сам потребне рачунарске програме за ефикасан рад.    
- Старам се о поштовању и примени процедура рада установе и вођењу прописане 
документације; обезбеђујем ажурност и тачност административне документације и њено 
систематично архивирање, у складу са законом. Старао сам се да довољан број запослених ради 
у администрацији, да се равномерно распореди посао и да све може да се уради на време. 
 

IV Област: 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

 
Познајем, разумем и пратим релевантне прописе. 
Индикатори:  
- Пратим све измене релевантних закона и подзаконских аката у области образовања, радних 
односа, финансија и управног поступка. Упознао сам се са комплетном процедуром пословања 
по новим прописима и важећим законима.  
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- Разуме, импликације законских захтева на начин управљања и руковођења установом; уме да 
користи стратешке документе који се односе на образовање и правце развоја образовања у 
Републици Србији. Учествовао сам у изради веома амбициозног Развојног плана школе. 
Иницирао сам израду Школског програма на модернији начин и другачијим образовним 
стандардима. 
Обезбеђујем израду општих аката и документације која је у складу са законом и другим 
прописима, јасна и доступна свима.  
Индикатори:  
- Иницирам и у сарадњи са секретаром планира припрему општих аката и документације. 
урађен је нови Стату, више Правилник о вспитно-материјалној одговорности, Правилник о 
понашању, Правилник о раду Вршњачког тима.   
- Обезбеђујем услове да општи акти и документација установе буду законити, потпуни и јасни 
онима којима су намењени. Организовао сам три обуке за запослене у циљу упознавања 
законских аката и аката школе.  
- Обезбеђујем услове да општи акти и документација школе буду доступни онима којима су 
намењени и другим заинтересованим лицима, у складу са законом.  
Индикатори: 
 - Обезбеђујем да се поштују прописи, општа акта установе и води установљена документација. 
Личним примером указивао сам на начин поштовања аката и докумената које доноси школа.  
- Након извршеног инспекцијског и стручно-педагошког надзора израђујем планове за 
унапређивање рада и извештаје који показују како се спроводе одређене смернице.  
 
Школу ћу константно отварати према средини у којој се налази и радићу на побољшању 
међуљудских односа, као и на неговању толеранције и уважавања разлика.  
 
 

директор школе: 
Жарко Мушицки 
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ПЛАН  РАДА  ПОМОЋНИКА  ДИРЕКТОРА 

  
 

 

Ред. ПОСЛОВИ 
време 

реализ. 

 
I  ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ 

 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

1. Учешће у планирању развоја школе током год. 

2. Учешће у изради предлога плана набавке опреме и наставних сред. током год. 

3. 
Преглед и контрола листа задужења наставника за 40 час. радну 

недељу 
8 

4. Израда распореда часова 6-8 

5. 
Организација и контрола израде распореда писмених провера знања, 

секција, допунске, додатне наставе, пријема родитеља... 
13,2 

6. 
Прикупљање података и анализа спроведене анкете за ученике 

другог циклуса ов ( формирање група за изборне предмете) 
5-6 

7. Организовање изборне наставе 8-9 

8. Посета часовима  10-5 

9. Организовање и реализација разредних и поправних испита  11-8 

10. 
Огранизовање и реализација такмичења (школског, општинског, ... 

нивоа) 
3-5 

11. Учешће у измени/изради нормативних аката школе током год. 

12. Свакодневно вођење евиденције о раду током год. 

 II  ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ 

(са реализацијом) 

1. Организација и реализација дневних потреба ученика         6-8 

2. Организовање замена наставника 9-6 

3. 
Организовање и реализација тематских, заједничких родитељских 

састанака 
3-6 

4. 
Пружање помоћи разредним старешинама у припреми и реализацији 

родитељских састанака 
9-6 

5. 
Помоћ у организовању и реализацији пробног и завршног испита и 

завршних тестирања 
12-6 

6. 
Организовање седница НВ, ОВ, стручних већа за област предмета, 

тимова ... 
9-8 
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7. Сарадња са административним, помоћним особљем, обезбеђењем током год. 

8. Спровођење анкетирања за изборне предмете 5-6 

9. Организација стручног усавршавања наставника  

 
III ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ И 

 

САВЕТОДАВНИ РАД 

1. 
Анализа - индивидуални разговори са наставницима након 

реализације посећених часова 
10-5 

2. 
Рад са приправницима, новозапосленим и наставницима са мањим 

радним искуством 
током год. 

3. Саветодавни рад са ученицима  током год. 

4. Саветодавни рад са родитељима током год. 

5. Саветодавно-инструктувни рад са наставницима током год. 

6. 
Консултовања са директором, стручним сарадницима школе, 

секретаром 
током год. 

 IV    АНАЛИТИЧКИ РАД И ИЗВЕШТАВАЊЕ  

1. Организација и прикупљање података за извештавање надлежних током год. 

2. 
Израда планова рада, извештаја о раду помоћника директора и 

других  извештаја 
6-8 

3. Израда извештаја о успеху ученика после класификационих периода квартално 

4. 
Организација, спровођење, анализа истраживања у циљу 

побољшања квалитета ов - рада установе 
током год. 

5. 
Анализа постигнућа ученика на ЗИ и уписа ученика 8. разреда у 

средње школе, израда извештаја 
7-8 

 V РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ 

1. Припрема и учешће на седницама ОВ, НВ, Педагошког колегијума  квартално 

2. Учешће у раду и праћење стручних већа, ШО, СР, УП, тимова. ... током год. 

 VI СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

1. Стручно усавршавање у установи током год. 

2. Стручно усавршавање ван установе током год. 
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3. 
Учешће на саветовањима, семинарима за директоре, помоћнике 

директора школа 
током год. 

4. Праћење прописа, стручне литературе, часописа, интернета... током год. 

 VII ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Преглед педагошке документације школе током год. 

2. Преглед документације о планирању наставе (год.и мес. планови) 10-6 

3. Преглед документације о раду стручних органа  током год. 

4. 
Анализа и предлог мера за унапређење вођења документације 

(наставници, предс. ОВ, СВ за област предмета, коорд. тимова) 
током год. 

 VIII САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

1. Сарадња са другим школама током год. 

2. 
Сарадња са разним организацијама (Центар за социјални рад, 

Црвени крст, Ватрогасни савез...) 
током год. 

3. 
Сарадња са школском и градском управом за образовање, 

просветном инспекцијом... 
током год. 
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3. СТРУЧНИ ОРГАНИ 

 
 3.1. НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

 
У школској 2018/2019. години у свом раду Наставничко веће ће радити : 

- Програмирање и усмеравање делатности свих стручних тела и радника школе на унапређивању 

образовно-васпитног рада; 

- Пратити реализацију свих планираних садржаја; 

- Усавршавање наставника и стручних сарадника; 

- На заштити и безбедности ученика у школи и околини; 

- На унапређивању здравствене заштите ученика; 

- Пратити рад стручних органа, организација и сарадника; 

- Утврђивати уџбенике и допунску литературу која ће се користити у настави; 

- Пратити успех и напредовање ученика; 

- Предлагати и утврђивати Годишњи план рада школе 

 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ. 

ИЗВРШИОЦИ ПОСЛА 

- Усвајање правилника о календару 

- Упознавање са спровођењем инклузивног образовања у школи 

- Реализација уписа ученика у први разред 

- Предлози 40-часовне радне недеље 

- Предлози за извршиоце  програма рада 

- Утврђивањеосновних елемената за израду глобалних и мес. 

планова и припрема за час 

- Усвајање распореда часова за школску 2018/2019. год. 

VIII Директор 

 

Тим за инклузивно 

образовање 

 

     Директор      

      Педагог 

     Директор 

Координатори 

стручних већа  

- Усвајање Извештаја о раду за школску 2017/2018. год. 

- Разматрање и усвајање Годишњег плана рада за школску 

2018/2019.  годину. 

- Организовање излета, посета и екскурзија, наставе у природи и 

изборних програма 

- Анализа коришћења наставних средстава и план набавке нових 

средстава 

 

IX 

 

 

 

 

 

 

X 

Члаови 

НаставничкогВећа 

Директор 

 

Предм.наст.  

Разреднестарешине 

и пред.  наст. Рук 

пројекта 

 

Комисија за излете 

и Председници 

стручних већа 

 

- Утврђивање успеха и дисциплине за први класификациони 

период 

- Извештај о реализацији екскурија излета и посета 

 

 

XI 

Председници 

одељењских већа-

актива 

Наставници 

физичког 

васпитањљ 

 

Председници 

одељењских већа-

актива 
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- Утврђивање успеха и  дисциплине на крају првог полугодишта 

- Реализација школског развојног плана за школску 2017/2018. г 

- Оствареност плана и програма ред. наставе и ваннаставних 

активности 

 

XII 

 

 

 

Директор 

 

Директор 

Педагог 

Руководиоци 

пројекта 

- Организовање прославе Св. Саве 

- Организација школских такмичења по предметима 

I Стручно веће 

српског језика 

 

Предметни 

наставници 

 

- Извештај директора школе о праћењу остваривања Годишњег 

програма рада и инструктивно-педагошког рада са 

наставницима 

- Рад стручних органа и стручних сарадника 

- Анализа извештаја школског лекара о здравственом стању 

ученика и превентивним мерама 

 

II 

     Директор 

 

Педагог 

 

Представници 

Дома здравља 

- Утврђивање успеха и дисциплине на крају трећег 

класификационог периода 

 

 

IV 

Председници 

одељењских већа-

актива 

 

- Припреме за прославу Дана школе 

- Реализација плана проф. оријентације 

- Припреме за израду Годишњег плана и програма за наредну 

школ. годину 

- Избор уџбеника и приручника 

- Анализа коришћења наст. средстава 

- Организовање матурске вечери 

 

 

 

V 

Педагог 

Директор 

Председници 

стручних већа-

актива 

 

Председници 

одељењских већа-

актива 

 

- Анализа успеха и дисциплине на крају школ. године за ученике 

осмих разреда 

- Утврђивање и додела диплома и похвала за постигнуте 

резултате и успех постигнут током школовања 

- Проглашење ђака генерације 

- Организовање припремне наставе за уч. осмих разреда 

- Утврђивање успеха и дисциплине, похвала, награда и диплома 

на крају школ. године за ученика од 1 до 7.разреда  

- Организовање припремне наставе за пол. поправних и раз. 

испита 

- Формирање испитних комисија 

- Организовање завршног  испита 

- Реализација плана и програма ред. наставе и доп., дод., слоб. 

активности 

- Анализа рада ОЗ 

- Реализације садржај пројеката Школског развојног плана 

- Извештај директора школе о праћењу остваривања Годишњег 

плана и програма рада, оствареном педагошко-инструктивном 

раду и раду струч. органа и сарадника 

- Предлог Извештаја о раду школе за текућу годину  

 

 

 

 

 

 

 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

Председници 

одељењских већа-

актива 

 

Предметнинаставн

ици 

 

Председници 

одељењских већа-

актива 

 

Педагог 

 

Директор 

 

Комисија и 

разредне 

старешине осмог 

разреда 
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- Предлог плана стручног  усавршавања наставника  и сарадника 

- Нацрт Годишњег плана рада школе за следећу шклску годину 

 

Рук. пројекта, 

Педагог 

Директор 
Коор. Струч. већа 

 

 

 

3.2.  ОДЕЉЕЊСКА  ВЕЋА –АКТИВИ ОД 1-8. РАЗРЕДА 

 
 

ОДЕЉЕЊСКО  ВЕЋЕ - АКТИВ   1. РАЗРЕДА 

САДРЖАЈ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 

НОСИ-

ОЦИ 

ПОСЛА 

1.Утврђивање  организације  рада  редовне наставе, допунске  наставе и других 

облика васпитно-образовног рада 

2. Издвајање стандарда који по мишљењу учитеља треба да буду остварени на 

крају првог разреда 

3. Утврђивање предлога плана излета, посета и наставе у природи и разматрање 

понуда за реализацију  истих у настави 

4. Утврђивање распореда  домаћих задатака, контролних вежби и др.  

7.Одређивање школског прибора и часописа које ученици користе у настави 

8. Издвајање датума и активности поводом истих у којима ће учествовати 

првачићи 

 

 

 
VIII - IX 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чланови 

одељењс

ких већа-

актива 
 

 

1. Анализа остварености  циљева,задатака и садржаја васпитно- образовног рада 

у настави и другим видовима и предлагање мера за  њихово унапређење 

2.Анализа адаптације ученика на целодневни облик рада 

3.Разматрање оптерећености ученика 

4.Идентификовање ученика којима треба пружити помоћ кроз допунску наставу 

5.Анализа  и утврђивање успеха ученика у настави,допунској настави,слободним 

активностима, као и  резултата које они постижу у осталим  областима васпитно- 

образовног рада 

6.Разматрање владања ученика 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 

 
Чланови 

одељењс

ких већа-

актива 

 

1.Анализа остварености плана и програма(циљева ,задатака и и садржаја 

васпитно-образовног рада у настави и другим видовима) и предлагање мера за 

њихово унапређивање 

2. Усвојеност стандарда на нивоу одељења 

3.Утврђивање  постигнућа на  на крају првог полугодишта за сваког ученика и за 

сваки наставни предмет 

4.Разматрање владања ученика и утврђивање оцена из владања 

5.Додељивање похвала 

6. Договор о прослави Нове године 

7.Светосавска приредба 

 

 

 

 

 

 

 
XII 

 

 

 

 

 

 

 
Чланови 

одељењс

ких већа-

актива 

 

1.Анализа остварености  циљева,задатака и садржаја васпитно- образовног рада у 

настави и другим видовима и предлагање мера за њихово унапређивање 

2.Анализа и утврђивање успеха ученика у настави ,допунској настави и 

слободним активностима , као и резултата које они постижу у осталим областима 
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васпитно-образовног рада  

3.Разматрање владања ученика 

4. Договор о осмомартовској приредби и активностима које ће бити изведене 

поводом Дана школе 

III Чланови 

одељењс

ких већа-

актива 
 

 

1. Анализа остварености циљева, задатака и садржаја васпитно- образовног рада 

у настави и другим видовима и предлагање мера за њихово унапређивање  

2. Усвојеност стандарда на нивоу одељења 

3.Утврђивање  постигнућа на крају другог полугодишта за сваког ученика и за 

сваки наставни предмет 

4.Разматрање владања ученика и утврђивање оцене из владања ученика 

5.Додељивање похвала 

6. Договор око прославе завршетка школске године 

 

 

 

 

 

VI 

 

 

 

 

 

Чланови 

одељењ

ских 

већа-

актива 

 

 

 

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ – АКТИВ 2. РАЗРЕДА 

САДРЖАЈ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ ПОСЛА 

1.Утврђивање  организације  рада  редовне наставе , допунске    наставе и 

других облика васпитно-образовног рада 

2. Израда иницијалних тестова, годишњих и оперативних планова 

3. Издвајање стандарда који по мишљењу учитеља треба да буду 

остварени на крају првог разреда 

4. Утврђивање предлога плана излета, посета и наставе у природи и 

разматрање понуда за реализацију  истих у настави 

5. Утврђивање распореда  домаћих задатака, контролних вежби и др.  

6.Одређивање школског прибора и часописа које ученици користе у 

настави 

7. Издвајање датума и активности поводом истих у којима ће учествовати 

првачићи 

 

 

 

 

 

 

VIII - 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

одељењских 

већа-актива 

 

 

 

1. Анализа остварености  циљева,задатака и садржаја васпитно- 

образовног рада у настави и другим видовима и предлагање мера за  

њихово унапређење 

2.Анализа резултата иницијалних провера и предлог мера за      

    отклањање тешкоћа 

3.Анализа адаптације ученика на целодневни облик рада 

4.Разматрање оптерећености ученика 

5.Идентификовање ученика којима треба пружити помоћ кроз допунску 

наставу 

6.Анализа  и утврђивање успеха ученика у настави,допунској 

настави,слободним активностима, као и  резултата које они постижу у 

осталим  областима васпитно- образовног рада 

7.Разматрање владања ученика 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Чланови 

одељењских 

већа-актива  

 

1.Анализа остварености плана и програма(циљева ,задатака и и садржаја 

васпитно-образовног рада у настави и другим видовима) и предлагање 

мера за њихово унапређивање 

2. Усвојеност стандарда на нивоу одељења 

3.Утврђивање  постигнућа на  на крају првог полугодишта за сваког 
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ученика и за сваки наставни предмет 

4.Разматрање владања ученика и утврђивање оцена из владања 

5.Додељивање похвала 

6. Договор о прослави Нове године 

7.Светосавска приредба 

 

 

XII 

Чланови 

одељењских 

већа-актива  

 

 

 

1.Анализа остварености  циљева,задатака и садржаја васпитно- 

образовног рада у настави и другим видовима и предлагање мера за 

њихово унапређивање 

2.Анализа и утврђивање успеха ученика у настави ,допунској настави и 

слободним активностима , као и резултата које они постижу у осталим 

областима васпитно-образовног рада  

3.Разматрање владања ученика 

4. Договор о осмомартовској приредби и активностима које ће бити 

изведене поводом Дана школе 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

Чланови 

одељењских 

већа-актива  

 

 

1. Анализа остварености циљева, задатака и садржаја васпитно- 

образовног рада у настави и другим видовима и предлагање мера за 

њихово унапређивање  

2. Усвојеност стандарда на нивоу одељења 

3.Утврђивање  постигнућа на крају другог полугодишта за сваког ученика 

и за сваки наставни предмет 

4.Разматрање владања ученика и утврђивање оцене из владања ученика 

5.Додељивање похвала 

6. Договор око прославе завршетка школске године 

 

 

 

 

 

VI 

 

 

Чланови 

одељењских 

већа-актива  

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊСКО  ВЕЋЕ - АКТИВ   3. РАЗРЕДА 

Садржај Време   

реализ. 

Носиоци посла 

Припреме за почетак школске године 

-организација и реализација изборних предмета 

-сређивање постојећих наставних средстава 

-Израда иницијалних тестова, годишњих и оперативних планова 

VIII 

Председник 

одељенских већа-

актива 

-набавка нових наставних средстава 

-опремање учионица за рад 

-израда распореда часова за  III  разред 

-припрема првог родитељског састанка 

Анализа резултата иницијалних провера и предлог мера за      

 отклањање тешкоћа 

IX 

Чланови 

одељењских већа-

актива 

Планирање посета, излета и рекреативне наставе 

Припрема обележавања Дечје недеље 

Припрема анкетних листића за излете и наставу у природи 

Акције солидарности 

X 

Чланови 

одељењских већа-

актива 

Анализа и утврђивање успеха и дисциплине  ученика  

Реализација плана и програма 

Израда писаног извештаја за родитеље 

XI 

Председник 

одељенских већа-

актива 
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Прослава Нове године 

Реализација плана и програма 

Анализа контролних и писмених вежби 

Бирамо рецитаторе – школско такмичење  

Припрема писменог извештаја за родитеље 

Прослава Светог Саве 

Анализа успеха и дисциплине 

Реализација плана и програма 

XII 

Чланови 

одељењских већа-

актива 

 

Припрема реализације рекреативне наставе 

Ускршња изложба 

Посета биоскопу – позоришту 

Обележавање дана здравља 

III-IV 

Чланови 

одељењских већа-

актива 

Наставници ликовне 

културе 

Анализа и утврђивање успеха и дисциплине  ученика  

Реализација Плана и програма  

Анализа контролних и писмених вежби 

Прослава Дана школе 

Израда теста знања на нивоу већа 

Анализа укупног рада и искуства из III   разреда,  

Подела часова и задужења у оквиру већа 

V-VI 

Члановиодељењских 

већа-актива 

Носиоци 

ваннаставних 

активности- секција 

 

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ – АКТИВ 4. РАЗРЕДА 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ. 

НОСИОЦИ ПОСЛА 

1. Утврђивање  организације  рада  редовне наставе , допунске    

наставе и    других облика васпитно-образовног рада 

2.  Утврђивање предлога плана екскурзија , посета и наставе у 

природи  

3. Утврђивање  распореда и распореда  контролних  и писмених  

задатака  

4. Израда иницијалних тестова, годишњих и оперативних планова 

5. Разматрање  и одабир часописа  за ученике 

6. Израда списка за набавку потребног потрошног материјала и 

наставних средстава 

7. Договор у вези инф. потребних за  први родититељски  

састанак 

VIII Чланови 

одељењских већа-

актива 

1. Анализа резултата иницијалних провера и предлог мера за      

    отклањање тешкоћа 

2. Идентификовање ученика за укључивање у  допунску  и 

додатну  наставу 

3. Припрема анкетних листића за екскурзију и наставу у природи 

IX Чланови 

одељењских већа-

актива 

1.  Анализа успеха и дисциплине на крају првог  

      класификационог периода 

2. Реализација плана и програма у првом тромесечју 

3. Разматрање владања ученика 

X Чланови 

одељењских већа-

актива 

 

1. Извештај о реализованој екскурзији 

Угледни час (математика- Израчунавање површине 

правоугаоника) 

 

XI 

Чланови 

одељењских већа-

актива 

 

1. Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта 

2. Реализација плана и програма у првом полугодишту 

3.Додељивање похвала 

XII Чланови 

одељењских већа-

актива 
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ЗАДАЦИ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 
➢ Праћење извршења наставног плана и програма за пети разред 

➢ Увођење планова наставе по исходима са акцентом на пројектној настави 

➢ Координисање рада слободних активности 

➢ Размена искустава и знања са колегама предметним наставницима 

➢ Праћење образовних стандарда 

➢ Изрицање мера, казни и похвала ученицима 

➢ Издавање школских исправа 

➢ Одржавање одељењских већа 

➢ Одржавање родитељских састанака 

➢ Одржавање часова ЧОС и реализација посета у оквиру одељењске заједнице 

➢ Израђивање извештаја и планова за Одељењско веће 

➢ Извођење екскурзије 

➢ Подношење извештаја   

➢ Израда планова рада старешине, сарадње са родитељима и ЧОС 

  
 
ЧЛАНОВИ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА: 
Снежана Мушицки, Татјана Лекић, Снежана Маричић, Игор Петковић, Марија Виславски, 
Снежана Костић, Драгана Бечелић. 
 

АКТИВНОСТ ЦИЉ НАЧИН ВРЕМЕ НОСИОЦИ 
Планирање и 

програмирање рада 
одељенског већа 

 
Конкретизација 

послова 

Записник са 
одељењског већа 

 
VIII 

 
Председник од. 

већа 
Упознавање са 

структуром 
новоуписаних 

ученика и поноваца 

Информисање 
предметних 
наставника 

Записник са 
одељењског већа 

 
IX 

 
Одељењске 
старешине 

Планирање писмених 
задатака и писмених 

вежби   
 

Усклађивање 
планова рада 

наставника ради 
равномерног 
оптерећења 

ученика 

 
Записник са 

одељењског већа 

 
IX 

 
Председници 

стручних већа, 
заменица  

директора 

4. Договор о прослави Нове године и Светог Саве   

1 Анализа успеха и дисциплине на крају трећег    

     класификационог периода 

2. Реализација плана и програма у трећем тромесечју 

3. Договор око реализације  наставе у природи 

III  Чланови 

одељењских већа-

актива 

 

 

1. Извештај о реализацији наставе у природи 

 

Угледни час (музичка култура- Компонујемо на задате стихове) 

V Председник 

стручног већа-

актива 4. разреда 

 

Д. Тркуља 

1.  Анализа успеха и дисциплине на крају школске године 

2. Реализација плана и програма  

3.Додељивање похвала 

4. Реализоване  посете 

5. Анализа тестирања ученика 4. Разреда 

VI Чланови 

одељењских већа-

актива 
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Анализа распореда 
часова  

Систематичност 
и корелација у 

раду 

Записник са 
одељењског већа 

 
IX 

 
Одељењске 
старешине 

Планирање 
родитељских 

састанака 

Унапређивање 
сарадње са 

родитељима 

Записник са 
одељењског већа 

 
IX 

 
Одељењске 
старешине 

Анализа 
родитељских 

састанака 

Унапређивање 
сарадње са 

родитељима 

Записник са 
одељењског већа 

После сваког 
одржаног 
састанка 

 
Одељењске 
старешине 

Упознавање са 
специфичним 

карактеристикама 
одељења и 

проблемима 

Помоћ 
наставницима да 

прилагоде свој 
рад индивиду-

алним потребама 
ученика и 
одељења 

 
Записник са 

одељењског већа 

 
 

IX 

 
Одељењске 

старешине и 
предметни 
наставници 

Идентификовање 
ученика за допунски 

и додатни рад 

Пружање 
ученицима 

додатне подршке 

Записник са 
одељењског већа 

 
X 

 
Одељењске 

старешине и 
предметни 
наставници 

Идентификовање 
ученика којима је 
потребна помоћ у 
прилагођавању на 

предметни вид 
наставе 

Пружање 
ученицима 

додатне подршке 

Записник са 
одељењског већа, 

мере 
индивидуализације 

У току годину,  
а посебно IX и X 

 
Одељењске 

старешине и 
предметни 

наставници, ПП 

Договор око 
организовања и 

спровођења 
екскурзије 

Конкретизација 
термина, 
носилаца 

активности, 
трошкова 

Записник са 
одељењског већа 

 
X 

 
Одељењске 
старешине  

Анализирање 
напредовања 

ученика  

Праћење ученика 
и предузимање 

мера 

Записник са 
одељењског већа 

 
У току године 

 
Одељењске 

старешине и 
предметни 
наставници 

Анализа успеха и 
дисциплине ученика 

Сагледавање 
исхода рада 
ученика и 

наставника 

Записник са 
одељењског већа 

По завршетку 
савког 

класификационог 
периода 

 
Одељењске 

старешине и 
предметни 
наставници 

Анализирање 
оптерећености 

ученика 

Праћење ученика 
и олакшавање 
савладавања 

градива 

Записник са 
одељењског већа 

По завршетку 
савког 

класификационог 
периода 

Одељењске 
старешине и 
предметни 
наставници 

Разматрање 
реализованих и 
нереализованих 

часова  

Праћење наставе 
и 

систематичност 
у раду 

Записник са 
одељењског већа 

По завршетку 
савког класифик. 

периода 

 
Одељењске 
старешине 

Утврђивање потребе 
за 

индивидуализованим 
радом са појединим 

ученицима 

Праћење 
постигнућа 

ученика 

Записници са 
од.већа, Запажања 

наставника, 
психолога и 

педагога  

По потреби Одељењске 
старешине, 
помоћница 
директора, 

психолошко-
педагошка 

служба 
Утврђивање 

предлога за награде, 
похвале 
ученика 

Сагледавање и 
индивидуално 

вредновање 
успешних 

 
Записник са 

одељењског већа 

 
 

XII,VI 

 
Одељењске 
старешине 
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ученика и 
њихово 

мотивисање 
Разматрање 

дисциплинских 
прекршаја и 

предлагање казни 

Васпитно 
деловање ради 
санкционисања 

прекршаја 

 
Записник са 

одељењског већа 

 
По потреби 

Одељењске 
старешине и 
предметни 
наставници 

Разматрање потребе 
за пружање 

социјалне помоћи 
угроженим 
ученицима 

Хуманост и брига 
према нашим 

ученицима 

Записник са 
одељ.већа 

 
По потреби 

 
Одељењске 
старешине 

Утврђивање потребе 
за 

индивидуализованим 
радом са појединим 

ученицима 

Праћење 
постигнућа 

ученика 

Записници са 
од.већа, Запажања 

наставника, 
психолога и 

педагога  

По потреби Одељењске 
старешине, 
помоћница 
директора, 

психолошко-
педагошка 

служба 
Вредновање и 

анализирање рада 
одељењског већа 

 
Сумирање 

резултата рада 

Записник са 
одељењског већа, 

извештај 

На крају 
полугодишта и на 

крају године 

Одељењске 
старешине, 
помоћница 
директора 

 

 

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ - АКТИВ 6.  РАЗРЕДА 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

РЕАЛИ- 

ЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ ПОСЛА 

Планирање редовне наставе и ваннаставних активности 

Утврђивање распореда писмених задатака и контролних вежби 

Израда иницијалних тестова, годишњих и оперативних планова 

Прихват новодошлих ученика 

Анализа резултата иницијалних провера и предлог мера за  

отклањање тешкоћа 

VIII- 

IX 

 

 

 
Председник 

одељењских 

већа-актива 

 

 

Анализа успеха и дисциплине 

Реализација плана и програма 

Упознавање са талентованим ученицима и онима којима је 

потребна помоћ 

 

 

XI 

 

Председник 

одељењских 

већа-актива 

 

Педагог 

Реализација пројекта,,Школа без насиља“ 

Анализа успеха и дисциплине 

Реализација плана и програма 

Прослава Нове године 

Прослава Дана СветогСаве 

 

 

XII -   I 

 

 

Чланови 

одељењских  

већа-актива 

 

 

Анализа успеха и дисциплине 

Реализација плана и програма 

Анализа рада додатне, допунске наставе и слободних активности 

Припреме за излет 

 

 

IV 

 

 

Чланови 

одељењских 

већа-актива 

 

Педагог 

 

Анализа успеха и дисциплине 

Реализација плана и програма 

 

VI 

Чланови 

одељењских  
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Предлог плана рада за наредну годину и избор руководиоца већа  

 

већа-актива 

 

Педагог 

 

 

ОДЕЉЕЊСКО  ВЕЋЕ - АКТИВ  7.  РАЗРЕДА 

 

САДРЖАЈ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 

 

НОСИОЦИ ПОСЛА 

Планирање редовне наставе и ваннаставних активности 

Утврђивање распореда тестова   и контролних вежби 

Анализа иницијалних тестова 
IX 

Председник 

одељењских већа-

актива 

 

Одељењске 

старешине 

Анализа успеха и дисциплине на крају првог тромесечја 

Реализација плана и програма на крају првог класификационог 

периода 

Упознавање са талентованим ученицима и онима којима је 

потребна помоћ 
XI 

Председник 

одељењских већа-

актива 

 

Одељењске 

старешине 

 

Педагог 

Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта 

Реализација плана и програма 

Анализа рада додатне, допунске наставе и слободних активности 

Прослава Нове године и  дана Светог Саве XII 

Председник 

одељењских већа-

актива 

 

Одељењске 

старешине 

 

Анализа успеха и дисциплине на крају трећег тромесечја 

Реализација плана и програма на крају трећег класификационог 

периода 

Припреме за екскурзију 
IV 

Педагог  

 

Председник 

одељењских већа-

актива 

 

Одељењске 

старешине 

Анализа успеха и дисциплине на крају школске године 

Реализација плана и програма 

Анализа рада додатне, допунске наставе и слободних активности 

Анализа завршних тестова 

Извештај о реализованим посетама и екскурзији 

Предлог плана за наредну школску годину и избор руководиоца 

већа 

VI 

 

Председник 

одељењских већа-

актива 

 

Одељењске 

старешине 
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ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ - АКТИВ  8. РАЗРЕДА 

 

САДРЖАЈ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 

 

ИЗВРШИОЦИ 

Прихват нових ученика. 

Утврђивање распореда писмених задатака и контролних 

вежби. 

Организовање допунске, додатне наставе и слободних 

активности. 
Израда и  анализа  иницијалних тестова, годишњих и оперативних 

планова 

Припреме за реализацију екскурзије. 

IX 

Председник 

одељењских већа-

актива 

 

Предметни 

наставници 

Одељењске 

старешине 

Анализа успеха и дисциплине на крају првог тромесечја. 

Реализација плана и програма редовне, додатне, допунске 

наставе и слободних активности. 

Извештај о изведеној екскурзији осмих разреда. 

X 

Председник 

одељењских већа-

актива 

 

Стручни сарадници 

Анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта. 

Реализација плана и програма редовне, додатне, допунске 

наставе и слободних активности. 

Прослава Нове године и припреме за прославу  Светог Саве. XII 

Председник 

одељењских већа-

актива 

 

Стручни сарадници; 

Одељењске 

старешине 

Анализа успеха и дисциплине. 

Реализација плана и програма редовне, додатне, допунске 

наставе и слободних активности. 

Организација прославе Мале матуре. 

IV 

 

Стручни сарадници; 

Одељењске 

старешине 

Анализа успеха и дисциплина на крају II полугодишта. 

Реализација плана и програма редовне, додатне, допунске 

наставе и слободних активности. 

Предлог за доделу похвала, награда и специјалних и Вукових 

диплома. 

Предлози за ученика генерације. 

Организовање припремне наставе за полагање Мале матуре. 

Извештај о реализованој прослави Мала матура. 

V 

  Председник 

одељењских већа-

актива 

 

Стручни сарадници 

 

Одељењске 

старешине 

 

 

3.3. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

  
месец АКТИВНОСТИ рок за 

реализацију 

активности 

носиоци 

активности 

август - Избор руководства Актива учитеља у школи 

- Утврђивање предлога задужења пословима чланова Актива 

у оквиру 40-часовне радне недеље 

- Доношење глобалног годишњег плана васпитно-образовног 

рада по предметима 

- Израда месечних оперативних планова васпитно-образовног 

рада за септембар 

- Доношење плана употребе постојећих, набавка потребних 

наставних средстава и дидактичког материјала за реализацију 

31.08.2018. Разредно 

веће 
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васпитно-образовног рада за прво полугодиште школске 

2018/2019. године. 

- Присуствовање Годишњој скупштини ДУНС-а 

- припрема и реализација пријема првака 

 

септембар - Усвајање Годишњег програма рада Актива учитеља школе 

- Израда месечних оперативних планова васпитно-образовног 

рада за октобар 

- Планирање допунске, додатне наставе и слободних 

активности 

- Израда базе наставних материјала и средстава 

- Избор штампе за ученике 

- Усвајање програма Школе у природи 

- Присуствовање семинарима и састанцима у ДУНС-у 

 

 Разредно 

веће 

октобар - Израда месечних оперативних планова васпитно-образовног 

рада за новембар 

- Анализа успешности реализације планираних задатака у 

васпитно-образовном раду за септембар 

- Доношење плана иновација у наставу током текуће школске 

године 

- Подела задужења и организационе припреме за прославу 

Дечје недеље 

- Присуствовање семинарима и састанцима у ДУНС-у 

 

 Разредно 

веће 

 

новембар - Израда месечних оперативних планова васпитно-образовног 

рада за децембар 

- Анализа успешности реализације планираних задатака у 

васпитно-образовном раду за октобар 

- Утврђивање критеријума и инструмената за процену 

успешности ученика у усвајању наставних садржаја 

- Разматрање предлога и закључака одељењских већа који се 

односе на побољшање резултата васпитно-образовног рада у 

другом тромесечју 

- Присуствовање семинарима и састанцима у ДУНС-у 

 

 Разредно 

веће 

децембар - Анализа успешности реализације планираних задатака у 

васпитно-образовном раду за новембар 

- Израда месечног оперативног плана васпитно-образовног 

рада за јануар 

- Припрема низа задатака објективног типа за проверу 

ученичких знања и уједначавање критеријума оцењивања на 

нивоу разреда 

- Организационе припреме за учешће у школској слави Свети 

Сава 

- Присуствовање семинарима и састанцима у ДУНС-у 

 

 Разредно 

веће 

 

 

јануар - Анализа успешности реализације планираних задатака у 

васпитно-образовном раду за прво полугодиште 

- Доношење плана употребе постојећих, набавка потребних 

наставних средстава и дидактичког материјала за реализацију 

васпитно-образовног рада за друго полугодиште школске 

 Разредно 

веће 
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2018/2019. године 

- Анализа остварене сарадње са родитељима и њеног утицаја 

на резултате у васпитно-образовном раду 

- Разматрање предлога и закључака одељењског већа који се 

односе на побољшање резултата васпитно-образовног рада у 

трећем тромесечју 

- Учешће на Зимским сусретима учитеља 

- Присуствовање семинарима и састанцима у ДУНС-у 

 

фебруар - Доношење месечног оперативног плана васпитно-

образовног рада за март 

- Утврђивање приоритета у набавци нових наставних 

средстава и друге школске опреме 

- Организовање предавања за родитеље 

- Присуствовање семинарима и састанцима у ДУНС-у 

 

 Разредно 

веће 

 

март -Анализа успешности реализације планираних задатака 

васпитно-образовног рада у фебруару 

- Доношење месечног оперативног плана васпитно-

образовног рада за април 

- Анализа ефеката сарадње Атива са педагошко-

психолошком службом школе 

- Присуствовање семинарима и састанцима у ДУНС-у 

 

 Разредно 

веће 

 

април - Анализа  успешности реализације планираних задатака 

васпитно-образовног рада у марту 

- Доношење месечног оперативног плана васпитно-

образовног рада за мај 

- Разматрање предлога и закључака одељењског већа који се 

односе на побољшање резултата васпитно-образовног рада до 

краја другог полугодишта 

- Присуствовање семинарима и састанцима у ДУНС-у 

 

 Разредно 

веће 

 

мај - Анализа  успешности реализације планираних задатака 

васпитно-образовног рада у април 

- Доношење месечног оперативног плана васпитно-

образовног рада за јун 

- Припрема низа задатака објективног типа за проверу знања 

ученика и уједначавање критеријума оцењивања на нивоу 

разреда 

- Присуствовање семинарима и састанцима ДУНС-а 

 

 Разредно 

веће 

 

јун - Анализа успешности реализације планираних задатака 

васпитно-образовног рада у мају 

- Учешће на Сабору учитеља Србије 

- Анализа резултата остварених увођењем иновација у 

настави 

- Анализа резултата рада стручног Актива у школској 

2016/17. години са циљем његовог иновирања у наредној 

школској години 

- Присуствовање семинарима и састанцима ДУНС-а 

 

 Разредно 

веће 
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3.4. СТРУЧНА ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРЕДМЕТА 
 

План рада стручног већа за српски језик 

садржај време нос.посла 

Планирање градива (усаглашавање плана и програма са стандардима) 

Планирање садржаја додатне и допунске наставе 

Иницијални тестови за пети, шести, седми и осми разред  

План активности у Активу нас. Српског језика  основних школа Нови 

Сад 

VIII 

Веће 

Руководилац   

већа 

Избор ученика за додатну и допунску наставу 

Распоред писмених и контролних задатака  

Угледни и огледни часови 

Примена иновација у настави  

IX 

Руководилац  

већа 

Веће  

Анализа реализације наставе  

Анализа успеха 

Пробни тестови за ученике осмог разреда 

X 
Руководилац  

већа 

Договор о набавци наставних средстава 

Анализа пробних тестова за ученике осмог разреда и планирање 

припремне наставе 
I 

Руководилац  

већа 

Веће 

Договор о присуствовању Зимском семинару у Београду. 

XII 

Руководилац  

већа 

Веће 

Представљање програма за дан отворених врата 

Подела активности и задужења 

Организација времена 

Вођење ученичких досијеа и портфолија 

Литерарни конкурс за Светог Саву  

 

I 

Руководилац  

већа 

Веће  

Школско такмичење из српског језика 

 
I 

Руководилац  

већа 

Веће 

 

Евалуација уџбеничког комплета 

Разно II 

Руководилац  

већа 

Веће 

Одређивање датума отворених врата српског језика 

Разно III 

Руководилац  

већа 

Веће 

Бирање председника актива 

Организација прославе Дан школе 

Договор у вези са записницима са већа и са такмичења 

Окружно такмичење 

Разно 

IV 

Руководилац  

већа 

Веће 

Приредба за Дан школе 

Симулација матуре 

Разно 
IV  

Руковoдилац  

већа 

Веће 

Организација прегледања тестова са пробног завршног испита V Руковoдилац  
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већа 

Веће 

Одређивање наставника за преглед тестова на завршном испиту у 

другој школи 
V Веће 

Обележавање Светског дана матерњег језика 21. фебруара II Веће 

Обележавање Светског дана књиге 23. априла III Веће 

Израда плана рада за следећу школску годину V Веће 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА  

 
САДРЖАЈ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

НОСИОЦИ ПОСЛА 

Финализација плана и програма рада, евентуалне измене и допуне 
Израда глобалних и оперативних планова према школском календару 
Планирање термина писмених и контролних задатака 
Планирање угледних часова и радионица 
Уређивање кабинета 

VIII 

Стручно веће за 

област страних 

језика 

 

Предметни 

наставници 

 

Додатна, допунска настава и слободне активнисти – избор ученика и почетак 

рада са одабраним ученицима 
 Значај слободних активности за учење страних језика 
 Планирање термина писмених и контролних задатака 
Усаглашавање критеријума за оцењивање 

IX 

Предметни 

наставници 

 

Стручно веће за 

област страних 

језика 

 

 

Прилагођавање ученика страним језицима у млађим разредима 
Угледни час - енглески језик 
Школа без насиља - Повеља УН о правима детета 

X 

Предметни 

наставници 

 

Анализа успеха ученика на крају првог тромесечја 
Анализа рада Већа на крају првог тромесечја 
Рад Већа у оквиру школског развојног планирања  
Планирање и почетак припрема за такмичења 

XI 

 

 

Стручно веће за 

област страних 

језика 

Интеракција између енглеског и немачког језика и између руског и српског 

језика  
Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта  
Анализа рада Већа на крају првог полугодишта  
Учешће на семинарима 

XII 

Предметни 

наставници 

 

Стручно веће за 

област страних 

језика 

 

Организација и одржавање школског такмичења из  
страних језика 
Израда  тестова знања 

I 
Стручно веће за 

област страних 

језика 

Анализа  тестова  знања (руски/ немачки 7. и 8. разред, енглески 5. и 6. разред.) 
Припреме за такмичења и такмичења 
Значај слободних активности за учење страних језика 
 Угледни час – немачки језик 
Угледни час – руски језик 

II-III 

Предметни 

наставници 

 

Предлози за уџбенике 
Анализа успеха ученика на крају трећег тромесечја 
Анализа рада Већа на крају трећег тромесечја 
Радионице за Дан школе 
Угледни час - енглески језик  
Израда тестова знања 

IV-V 

Предметни 

наставници 

 

Стручно веће за 

област страних 

језика 
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Реализација плана и програма на крају школске године 
Анализа успеха ученика на крају школске године 
Анализа рада ваннаставних активности 
Предлози за задужења 40-часовне радне недеље 
Предлог плана рада Стручног већа за наредну школску годину и избор 

руководиоца 
Набавка наставних средстава 
Разредни испити 
Анализа постигнутих резултата на  тестовима знања 

VI 
Стручно веће за 

област страних 

језика 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРЕДМЕТ  МАТЕМАТИКА 

 

САДРЖАЈ 

Време 

реализације 

НОСИОЦИ 

ПОСЛА 

Планирање градива(усаглашавање плана и програмаса стандардима) 

Планирање садржаја додатне и допунске наставе 

Иницијални тестови за пети, шести, седми и осми разред  

План активности у Активу наставника математике основних школа Нови 

Сад 

VIII 

Стручно веће за 

предмет 

математика; 

Председник 

стручног већа за 

предмет 

математика 

Избор ученика за додатну и допунску наставу 

Распоред писмених и контролних задатака  

Угледни часови  IX 

 

Стручно веће за 

предмет 

математика 

 

Анализа реализације наставе  

Анализа успеха 

Пробни тестови за ученике осмог разреда 
X 

Председник 

стручног већа за 

предмет 

математика 

Договор о набавци наставних средстава 

Анализа пробних тестова за ученике осмог разреда и планирање припремне 

наставе 
XI 

Стручно веће за 

предмет 

математика 

 

Договор о похађању семинара  Јануарски републички семинар 

XII 

Стручно веће за 

предмет 

математика 

 

Реализација плана и програма на крају првог полугодишта 

Сагледавање критеријума оцењивања 

Договор о похађању семинара  

Угледни час I 

 

Стручно веће за 

предмет 

математика 
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Школско такмичење 

Размена искуства са семинара  

Предлози уџбеника, збирки као и збирки за припремну наставу 

Угледни час 

II 

Председник 

стручног већа за 

предмет 

математика; 

Стручно веће за 

предмет 

математика 

 

 

Општинско такмичење 

Такмичење Мислиша 
III 

Стручно веће за 

предмет 

математика 

 

Окружно такмичење 

Договор о формирању екипе за математички турнир 

Број недовољних оцена на крају трећег тромесечја 

IV 

Председник 

стручног већа за 

предмет 

математика; 

Стручно веће за 

предмет 

математика 

 

Републичко такмичење 

Републички турнир основних школа Србије 

Анализа додатне наставе, успех на такмичењима 

Угледни час 

Пробни тестови за осми разред и анализа 

Квизови знања 

Замена улоге наставник- ученик 

V 

Председник 

стручног већа за 

предмет 

математика; 

Стручно веће за 

предмет 

математика 

Договор о релизацији припремне наставе 

Предлози за посебне дипломе 

Реализација плана и програма на крају школске године 

Стандарди постигнућа 

Анализа завршног испита 

Предлог плана рада стручног већа за наредну годину 

Подела задужења 

VI 

 

Председник 

стручног већа за 

предмет 

математика; 

Стручно веће за 

предмет 

математика 

   

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ПРИРОДНИХ НАУКА 

САДРЖАЈ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

ПОСЛА 

-Планирање градива 

-Подела часова  

-Планирање додатне, допунске наставе и секција 

-Планирање контролних задатака 

VIII 

 

Предметни 

наставници 
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- Иницијални тестови 

-Избор ученика за ваннаставне активности 

-Планирање секција 

-Корелација предмета 

-Упућивање ученика за коришћење стручне литературе 

IX 

 

 

Предметни 

наставници 

 

-Kритеријуми оцењивања 

-Реализација наставног плана 
X 

Предметни 

наставници 

-Угледни час –Дан природних наука 

-Припрема за такмичење 

-Анализа успеха на крају првог класификационог периода 

-Обележавање значајних датума 

-Уређивање паноа 

XI 

 

 

 

Стручно веће за 

област природних 

наука 

 

 

-посета Планетаријуму на Тврђави 

-Реализација наставног плана 

-Анализа успеха на крају првог полугодишта 

-угледни час 

XII 

 

 

Предметни 

наставници 

 

-Реализација наставног плана 

-Припрема за такмичење 

-предлози за набавку уџбеника литературе и  наставних средстава 

I,II 

 

Предметни 

наставници 

-посета Опсерваторији на Тврђави 

-општинско такмичење 

-окружно такмичење 

-Угледни часови 

III, IV 

 

Предметни 

наставници 

 

-републичко такмичење 

-Посета Природно-математичком факултету 

-Тестови знања на крају године 

-Анализа учешћа на семинарима и размена искустава 

V 

 

 

 

Предметни 

наставниц 

-Избор руководиоца 

-Задужења за 40 часовну радну недељу 

-План рада актива за наредну годину 
VI 

 

Предметни 

наставници 

 

 

ПЛАН  РАДА  СТРУЧНОГ  ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ  ДРУШТВЕНИХ  НАУКА 

САДРЖАЈ 
ВРЕМЕ РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

ПОСЛА 

Израда наставних (глобалних и оперативних) планова уз примену 

образовних стандарда и  

припрема за почетак шк. год 
Избор литературе, приручника и наставних средстава 
Планирање стручног усавршавања предметних наставника 

VIII 

 

Предметни 

наставници 

Планирање рада додатне наставе и избор ученика 
Тестирање ученика  7.разреда   
за завршни испит за крај основног  
васпитања и образовања 

IX 

 

Предметни 

наставници 

 

Сарадња са Српским географским друштвом 
Сарадња са општинским активима историчара и географа X 

Предметни 

наставници 
Успех ученика на крају првог класификационог периода 
Реализација наставног плана и програма 
Анализа тестирања ученика 7.  Разреда  за завршни испит за крај 

основног васпитања и образовања 

XI 

 

 

 

Предметни 

наставници 
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Рад са талентованим ученицима 
Припрема и израда самосталних истраживачких радова ученика 
Презентација радова из историје и географије: ''Мултимедијално 
стваралаштво ученика 5 – 8. разреда '' 

XII 

 

 

Предметни 

наставници 

 

 Анализа успеха  ученика на крају првог полугодишта 
Реализација наставног плана и програма 
Извештај о стручном усавшавању 
 наставника у првом полугодишту-примена и анализа у настави 

I  

Предметни 

наставници 

Припреме ученика и општинско такмичење из историје  и географије

      
II 

Предметни 

наставници 
Анализа резултата на такмичењима  
из историје и географије 

III  

 

 

Успех ученика на крају трећег класификационог периода 
Реализација наставног плана и прогама 
Угледни часови 
Географија- Туризам Србије ( 8.разред)              
Историја-Рим, светска сила старог века (5.разред) 

IV 

Предметни 

наставници 

 

 

Презентација радова из историје и географије: ''Мултимедијално 

стваралаштво ученика  5 – 8. разреда '' V 

 

 

Предметни 

наставници 

Ученици 5 – 8. 

разреда 
Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта 
Реализација наставног плана и прогама 
Подела часова и задужења у оквиру рада стручног већа за следећу 

шк.год. 
Израда наставних планова за следећу шк.годину 

 

VI 

 

Предметни 

наставници 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ УМЕТНОСТИ 

Месец Садржај 
Извршилац 

посла 

VIII 

• Усвајање плана рада Стручног већа за школску 2017-

2018.годину 

• Припрема за реализацију приредбе поводом пријема првака – 

учешће школског хора на приредби поводом пријема првака 

• Тематска изложба поводом пријема првака 

Стручно веће 

за област 

уметности 

IX 

• Избор ученика за слободне активности 

• Учешће школског хора на приредби поводом пријема првака у 

Дечји савез 

• Припрема активности поводом Дечје недеље 

• Радови са поруком поводом  Дечије недеље 

Стручно веће 

за област 

уметности 

X 

• Дечја недеља – реализација планираних активности 

• Предавање  -  Музички инструменти  ( гудачки инструменти) – 

у сарадњи са ученицима и наставницима музичке школе и Академије 

уметности – за ученике виших разреда – у оквиру секције Љубитељи 

музике 

• Посета Српском народном позоришту ( опера, балет, мјузикл) 

у оквиру секције Љубитељи музике 

• Приредба поводом Дана ослобођења Новог Сада – учешће 

школског хора 

Стручно веће 

за област 

уметности 
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• Ликовне радионице поводом Недеље дечијих права 

  Ведуте и панорама  Новог Сада,тематска изложба 

XI 

• Анализа резултата рада на крају првог класификационог 

периода 

• Двд пројекција опере – Травијата – у оквиру секције Љубитељи 

музике 

• Учешће школског хора на литерарној вечери 

Аранжмани у амбијенту 

 

Стручно веће 

за област 

уметности 

 

XII 

• Припреме за школску приредбу поводом новогодишњих и 

божићних празника 

• Новогодишњи концерт талентованих ученика 

• Договор о реазлизаији програма за Светосавску приредбу 

• Посета Српском народном позоришту ( опера, балет, мјузикл) 

у оквиру секције Љубитељи музике 

• Припрема радова за новогодишње и божићне празнике 

 

Стручно веће 

за област 

уметности 

I 

• Приредба поводом школске славе – Сетог Саве – учешће 

школског хора 

• Анализа рада у првом полугодишту ( реализација плана и 

програма, успех уленика, анализа рада редовне наставе и слободних 

активности ) 

• Уређење амбијента сценографије и костима поводом школске 

славе Светог Саве 

Стручно веће 

за област 

уметности 

II 

• Двд пројекција филма – Бетовен живи код мене -  у оквиру 

секције Љубитељи музике 

• Посета Српском народном позоришту ( опера, балет, мјузикл) 

у оквиру секције Љубитељи музике 

• Предавање – Музички инструменти ( дрвени дувачки 

инструменти ) – у сарадњи са ученицима и наставницима музичке 

школе и студентима и професорима Академије уметности – за 

ученике виших разреда – у оквиру секције Љубитељи музике 

• Огледни час: Употреба ритмичких инструмената у настави 

музиччке културе у 3. и 4. rазреду 

 

Стручно веће 

за област 

уметности 

III 

•  Концерт талентованих ученика – за ученике виших разреда 

• Предавање – Музички инструменти ( клавир ) – у сарадњи са 

ученицима и наставницима музичке школе и студентима и 

професорима Академије уметности  

• Припрема радова за Стеријино позорје и Змајеве дечије игре и 

остале пролећне манифестације у граду 

• Припрема за међународне изложбе са пројекцијом различитих 

мултикултуралних садржаја 

Стручно веће 

за област 

уметности 

IV 

• Анализа рада на крају трећег класификационог периода 

• Посета Српском народном позоришту ( опера, балет, мјузикл) 

у оквиру секције Љубитељи музике 

• Учешће школског хора на приредби поводом обележавања 

Дана планете Земље 

• Предавање – Музички инструменти (хармоника) – у сарадњи 

са ученицима и наставницима музичке школе– за ученике виших  

 

• разреда – у оквиру секције Љубитељи музике 

• Припреме за реализацију прославе Дана школе 

 

Стручно веће 

за област 

уметности 
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ПЛАН СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТ ТЕХНИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ 

 

 

АКТИВНОСТ 

 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

НОСИОЦИ ПОСЛОВА 

Израда годишњих и оперативних 

планова за оба наставна предмета за 

нову школскугодину. 

август  Чланови  стручног већа за  

област технике и 

информатике  

Усклађивање годишњих и 

оперативних планова и припрема за 

час. 

август  Чланови  стручног већа за 

област технике и 

информатике 

Припрема иницијалних тестова за 

почетак и за крај школске године. 

август  

мај  

Чланови  стручног већа за 

област технике и 

информатике 

Израда годишњих планова рада 

секција. 

август  Чланови  стручног већаза 

област технике и 

информатике 

Израда распореда часова изборног 

предмета информатика и 

рачунарство. 

Август Наставници информатике и 

рачунарства 

Примена иницијалних тестова у 

циљу утврђивања почетног стања и 

упоређивања на крају шк. године. 

септембар  

јун 

Чланови  стручног већа за 

област технике и 

информатике 

Анализа резултата иницијалних 

тестова. 

септембар 

јун 

Чланови  стручног већа за 

област технике и 

информатике 

Планирање угледних часова. октобар  Чланови  стручног већа за 

област технике и 

информатике 

Реализација угледних часова.  током школске године Чланови  стручног већа за 

област технике и 

информатике 

Анализа успеха по кварталима. октобар  

децембар  

март 

јун 

Чланови  стручног већа за 

област технике и 

информатике  

• Радови са еколошком темом и поруком 

 

V 

• Свечана приредба поводом Дана школе – учешће школског 

хора 

• Предавање – Музички инструменти (лимени дувачки 

инструменти) – у сарадњи са ученицима и наставницима музичке 

школе– за ученике виших разреда – у оквиру секције Љубитељи 

музике 

• Тематска изложба поводом Дана школе 

 

 

 

Стручно веће 

за област 

уметности 

 

VI 

• Анализа рада на крају школске године ( успех ученика, 

реализација плана и програма, анализа рада слободних активности) 

• Подела часова на нивоу Стручног већа 

• Избор руководиоца Стручног већа за следећу годину 

• Предлог плана рада за школску  2016-2017.годину. 

 

Стручно веће 

за област 

уметности 
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Усаглашавање критеријума 

оцењивања. 

октобар  

децембар 

март  

јун 

Чланови  стручног већа за 

област технике и 

информатике 

Организовање вршњачке помоћи. од 2.квартала, током 

школске године 

Чланови стручног већа за 

област технике и 

информатике и одељењске 

старешине 

Анализа календара такмичења за 

школску 2018/2019. годину. 

децембар Чланови  стручног већа за 

област технике и 

информатике 

Предлог поделе часова за наредну 

школску годину. 

март – април  Чланови  стручног већа за 

област технике и 

информатике 

Предлог одобрених уџбеника за 

наредну школску годину. 

март  - април  Чланови стручног већа за 

област технике и 

информатике 

Анализа резултата такмичења. мај  Чланови  стручног већа за 

област технике и 

информатике 

Приказ и анализа реализованих 

активности у циљу унапређења о-в 

праксе и развијање компетенција 

наставника. 

током школске године 

 

Чланови  стручног већа за 

област технике и 

информатике 

Стручно усавршавање. током школске године, у 

складу са годишњим 

планом СУ 

Чланови  стручног већа за 

област технике и 

информатике 

Приказ наученог стручним 

усавршавањем. 

током школске године Чланови стручног већа за 

област технике и 

информатике 

Подстицање бољих постигнућа и 

примена разних стратегија и 

поступака рада – анализа. 

током школске године Чланови стручног већа за 

област технике и 

информатике 

Анализа реализације планова и 

програма оба наставна предмета у 

текућој школској години. 

јуни Чланови  стручног већа за 

област технике и 

информатике 

Анализа реализације плана рада 

стручног већа. 

јуни  Чланови  стручног већа за 

област технике и 

информатике 

Анализа реализације плана стручног 

усавршавања. 

јуни  Чланови  стручног већа за 

област технике и 

информатике 

Израда плана стручног усавршавања 

за наредну школску годину. 

јуни  Чланови  стручног већа за 

област технике и 

информатике 

Израда плана рада стручног већа за 

нареду школску годину. 

јуни  Чланови  стручног већа за 

област технике и 

информатике 

Подела задужења за нареду школску 

годину (избор координатора тима, 

избор секција, ...). 

јуни  Чланови  стручног већа за 

област технике и 

информатике 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРЕДМЕТ  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊА 

 
 

                                         САДРЖАЈ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗА 

ЦИЈЕ 

НОСИОЦИ  

ПОСЛА 

Планирање градива и израда оперативних планова 

Уређење кабинета 

Планирање стручног усавршавања 

 

VIII 

Предметни 

наставници 

Планирање рада слободних и спортских активности ,,Изабрани 

спорт“ 

-Избор ученика за слободне активности 

 -Формирање организационог одбора за школски спорт 

-Одређивање параметра за оцењивање атлетике и спортских игара 

 

 

 

IX 

 

 

 

 

 

Предметни 

наставници 

 

-Учешће на такмичењима у оквиру 

 Спортиш-а 

-Угледни час  -Кошарка –технике вођења лопте 

 

X 

 

Предметни 

наставници 

 

-Припрема справа за гимнастику 

-Одређивање параметра за оцењивање гимнастике и полигона 

спретности 

Организовање «Фер – плеј» турнире 

 

XI 

Предметни 

наставници 

 

-Угледни час - атлетика 

-Полигон такмичења; 

-реализација плана и програма у првом полугодишту; 

-Успех и дисциплина ученика у првом полугодишту. 

-Анализа постигнутих стандарда-нивои 

 

 

XII 

 

 

Предметни 

наставници;  

Чланови 

стручног већа-

актива за 

предмет 

физичко 

васпитање 

-Мотивисаност ученика за рад и учествовању на такмичењима  

I 

Предметни 

наставници 

-Учешће на такмичењима,пријава екипа 

 

 

III 

Предметни 

наставници 

-Припрема за пролећни крос  

-Анализа постигнутих нивоа-образовних стандарда 

-припрема за турнир поводом Дана школе 

-Извештај о посећеним семинарима и размена искустава 
 

IV 

Предметни 

наставници; 

Чланови 

стручног већа-

актива за 

предметфизичко 

васпитање 

-Организација спортског дана  

-Реализација наставног плана и програма ученика осмих   разреда  

-Успех и дисциплина ученика осмог разреда 

 

V 

 

Предметни 

наставници 
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3.5.  ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

Стручна већа и стручни активи имају председнике који чине Педагошки колегијум, који разматра 

питања и заузима ставове у вези са пословима директора предвиђене законом и Статутом Школе.  

Педагошки колегијум чине председници стручних већа из области предмета и стручних актива, као и 

представник стручних сарадника. Педагошким колегијумом председава и руководи директор , 

односно помоћник директора .  

(Закон о основама система образовања и васпитања, члан 67.) 

Стручни органи, тимови и педагошки колегијум: старају се о осигурању и унапређивању квалитета 

образовно-васпитног рада установе; прате остваривање програма образовања и васпитања; старају се 

о остваривању циљева и стандарда постигнућа; вреднују резултате рада наставника, васпитача и 

стручног сарадника; прате и утврђују резултате рада деце, ученика и одраслих; предузимају мере за 

јединствен и усклађен рад са децом, ученицима и одраслима у процесу образовања и васпитања и 

решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада. 

Надлежност, начин рада и одговорност стручних органа, тимова и педагошког колегијума уређује се 

статутом установе  Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са пословима 

директора из области:  

• планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности 

школе; 

• стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда и постигнућа и 

унапређивању образовно-васпитног рада; 

• стара се о остваривању развојног плана школе; 

• сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима; 

• организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-васпитног рада 

и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и 

стручних сарадника; 

• планира и прати стручно усавршавање запослених. 

 Педагошки колегијум одлучује већином гласова од укупног броја присутних под условом да постоји 

кворум за пуноважно одлучивање. Педагошки колегијум ради на седницама о чему се води записник. 

За свој рад одговара директору школе.  

 

 

 

-Анализа рада слободних активности, 

-реализација наставног плана и програма 

-Успех и дисцилина ученика на крају школске године 

-Извештај о раду стручног већа 

-предлог плана и програма за наредну школску годину 

-предлог набавке наставних средстава 

-предлози задужења у оквиру 40-часовне радне недеље. 

VI 

 

 

Предметни 

наставници; 

Чланови 

стручног већа-

актива за 

предмет 

физичко 

васпитање 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА – 2018/2019. 

   

Време Caдpжaj, активности 

IX 

• Разматрање предлога годишњег плана рада школе 

• Разматрање предлога програма извођења  екскурзија и пољске наставе 

XI 

• Разматрање  успеха ученика на крају првог тромесечја и реализације 

наставног плана и програма и предшколског програма на крају првог 

тромесечја 

• Разматрање  реализације осталих облика образовно-васпитног рада у 

школи 

• Анализа реализације програма инклузивног образовања у школи 

• Разматрање календара такмичења ученика    

XII 

• Разматрање  успеха ученика на крају првог полугодишта и реализације 

наставног плана и програма и предшколског програма на крају првог 

полугодишта 

• Анализа реализације програма инклузивног образовања у школи у току 

првог полугодишта 

• Анализа рада стручних актива, већа и тимова у првом полугодишту  

II 

• Договор о избору уџбеника за следећу школску годину 

• Разматрање  предлог мера за побољшање yспеxа 

• Разматрање предлога стрyчних актива о набавци опреме и наставних 

средстава 

IV 

• Разматрање  успеха ученика на крају првог тромесечја и реализације 

наставног плана и програма и предшколског програма на крају првог 

тромесечја 

• Разматрање  реализације осталих облика образовно-васпитног рада у 

школи 

• Активности у вези завршних испита 

V 

• Анализа успеха ученика осмог разреда и реализације наставног плана и 

програма на крају године 

• Припреме за дораду и корекцију Школског програма првог и другог 

циклуса и Предшколског припремног програма 

• Разматрање извештај Тима за самоевалуацију и усвајање Акционог 

плана 

• Анализа учешћа ученика на такмичењима и разматрање постигнутих 

резултата 

VI 

• Разматрање  успеха ученика на крају првог полугодишта и реализације 

наставног плана и програма и предшколског програма на крају другог 

полугодишта 

• Анализа реализације програма инклузивног образовања у школи у току 
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другог полугодишта 

• Анализа рада стручних актива, већа и тимова у првом полугодишту 

• Извештај о уписа ученика у први разред средње школе 

• Разматрање реализације наставе у природи и екскурзија ученика 

• Анализа реализације Школског програма 

VIII 

• Организација поправних испита, yтврђивање yспеxа yченика после 

одржаниx поправниx испита 

• Педагошке и организационе припреме за почетак нове школске године 

• Разматрање предлога извештаја о реализацији Годишњег плана рада 

• Разматрање предлога Годишњег плана рада за следећу школску годину 
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4. АКЦИОНИ ПЛАН 

СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА  

ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 
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1. Развојни оквир 

 

2. Приоритети 

 

3. Развојни планови 

 

4. Краткорочни циљеви 

 

5. План и програм ваннаставних активности 

 

6. Планови школских тимова 

 

7. Наставни планови и програми  

 

8. План активности Стручног актива за развојно 

планирање 

 

9. План сарадње са родитељима 

 

10. План сарадње са локалном заједницом 
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1. Развојни оквир 
 

Оквир акциониог плана Стручног актива за развојно планирање одређен је 

Школским развојним планом, па је за школску 2018/2019. годину један од основних 

задатака реализацијa друге године Развојног плана за петогодишњи период 2019/2021. 

и евалуација тог плана.  

У наредном периоду и правци у којима желимо да се крећемо када је рад Школе у 

питању одређени су радом Тима за самовредновање који је на основу пет области 

самовредновања, изнео резултате и заједнички смо извели закључке и смернице за рад.  

Модернизација наставе,  потребе наставника појединачно, афинитети које су 

исказали и поставка односа према новим правилницима и законским и подзаконским 

актима у образовању и место у просветном систему на којем запослени себе виде, 

остају основни циљеви у раду. Проширујемо то циљевима о безбедној, зеленој и 

отвореној школи.  

Главна и највећа замерка новим просветним тенденцијама запослени наше Школе и 

даље усмеравају на постојање великог броја извештаја, администрације која се 

понавља и гломазног бирократског апарата који се већ увукао у школе, а постоји и 

питање оправданости таквих извештаја ако су сами свом постојању сврха. 

 

МИСИЈА 
➢ неговање и надоградња постојећих вредности школе, 

➢ очување добрих односа ученика родитеља и наставника 

➢ спремност колектива да прихвати нове идеје 

➢ школа која сама себи задаје критеријуме за константно побољшање 

➢ школа која, без обзира на околности и величину корака,  корача напред и не 

осврће се чекајући друге 

➢ одговорност у образовању 

➢ праведност и квалитет  

➢ напредовање и побољшавање сваког аспекта школског живота 

 

ВИЗИЈА 
➢ мултимедијална школа,  

➢ учионица – вежбаоница 

➢ успех и одрживост: развој стратешки фокусираних школа 

➢ школска ефективност и ефективност наставника 

➢ осигурање квалитета у образовању 
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➢ планирање људских ресурса 

➢ превазилажење неједнакости: важност управљања 

➢ препознавање и признавање неформалног учења 

➢ равномерна распоредла посла и задужења 

 

ОБЛАСТ ПРОМЕНА – „БАНКА ТЕМА“ 
➢ инфраструктура (опрема, учила, мултимедија, адаптација и изградња објекта),  

➢ стручно усавршавање наставника и стручних сарадника,  

➢ материјални положај наставника,  

➢ сарадња са родитељима 

➢ аплицирање у европске пројекте 

➢ еколошка средина 

➢ корекција планова и програма и 

➢ ваннаставне активности.  

➢ безбедност 

➢ екологија 

➢ инклузивно образовање 

➢ професионална оријентација 

 

2. Приоритети 

 

✓ модерна настава  и  учење, 

✓ професионални  развој  наставника, 

✓ унутрашњи  и  спољашњи  односи, 

✓ појачан тимски рад у школи 

✓ електронско вођење комплетне документације школе     

✓ планирање пожељних будућности.  



ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА                                                                школска 2018/2019. година 

 

73 

 

✓ савремене модерна школа опремљена за извођење свих врста наставе 

са довољно обученим кадром, спремним да напредује и да се 

усавршава 

✓ праведност и образовање за све 

✓ сарадња са родитељима 

✓ зелена школа 

 

3. Развојни планови 
 

а) афирмација Вршњачког тима 

б) доношење плана ваннаставних активности 

в) примена правилника о безбедности и измена правилника о кривочно – 

материјалној одговрности ученика, родитеља и наставника 

г) доношење мера унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе 

резултата ученика на завршном испиту  

д) мере за унапређивање доступности и квалитета образовања и васпитања за децу 

и ученике којима је потребна додатна подршка;  

ђ) мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима,  наставницима и 

међу ученицима и наставницима;  

е) мере превенције осипања ученика;  

ж)  друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који 

превазилазе садржај појединих наставних предмета;  

з) план припреме за завршни испит;  

и) план укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте;  

ј) план стручног усавршавања наставника, стр. сарадника и директора;  

к) мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања  

л) план напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника;  

љ) план укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе;  

м) план сарадње и умрежавања са другим школама и установама;  
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н) друга питања од значаја за развој школе 

њ) координисање међу тимовима и помоћ у изради стратешких  

докумената 

о) сарадња са секретаром Школе  

п) едукација запослених 

р) предлог пројеката које Школа, уз приоритете, треба да оствари  

с)  увођење иновација у Школи 

т) вођење евиденције посете родитеља одељењским старешинама, педагошко-

психолошкој служби, директору и помоћнику директора 

ћ) вођење евиденције о изнетим активностима и реализованим посетама ван школе 

у) примена Правилника о награђивању и похваљивању наставника и ученика 

  

4. Краткорочни циљеви 
 

1) Побољшана клима у школи и боља атмосфера међу актерима школског живота 

2) Прилагђавање аката новом Закону о основама система образовања и васпитања 

3) Модернизација наставног процеса 

4) Едукован кадар који зна своје обавезе и упознат је са задацима 

5)  Проширење капацитета учионица 

 

5. План и програм 

ваннаставних активности 
 

 

ПРИЛОГ  1 

1.1 РАЗРЕДНА НАСТАВА 

ПРВИ РАЗРЕД 

ДРУГИ РАЗРЕД 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

БОРАВАК 
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1.2     ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

РЕДОВНИ ПРЕДМЕТИ 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

1.3     БИБЛИОТЕКА 
 

(У електронској верзији) 

 

6. Планови и програми  

школских тимова 
 

 

6.1  ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗАНЕМАРИВАЊА И 

ЗЛОСТАВЉАЊА 

6.2  ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

6.3  ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

6.4  ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

6.5  ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА 

6.6   ТИМ ЗА КООРДИНИСАЊЕ СТАНДАРДА ЗА РАД УСТАНОВА 

6.7  ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 

6.8  ТИМ ЗА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА И ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

6.9  ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

6.10  КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА, 

ИНИЦИЈАЛНИХ ТЕСТОВА И ПРОБНИХ (СИМУЛАТИВНИХ) 

ТЕСТОВА 

6.11  КОМИСИЈА ЗА ДЕЖУРСТВО 

6.12  ТИМ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

 

 

7. Наставни планови и програми 
ПРИЛОГ 2 

 
 

(У електронској верзији) 
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8. План активности Стручног актива за 

развојно планирање 
 

 

 активности носиоци активност исходи 

се
п

т
ем

б
а
р

  

2
0
1
8

 

Развојни циљ, 

приоритетна 

област 1 

Задатак 1.3 

директор, Стручни 

актив за развојно 

планирање 

Разговори, 

консултације, 

едукација запо-

слених, анкете, 

координација 

Сарадња запослених 

при подели 

задужења и 

уважавање 

различитих 

компетенција 

ц
ел

е 
г
о
д

и
н

е 

Развојни циљ, 

приоритетна 

област 4 

Задатак 4.1 и 4.2 

директор, Стручни 

актив за развојно 

планирање, Тим за 

заштиту од 

дискриминације,  

насиља, ... Тим за 

ПО 

Рад на 

усавршавању 

Вршњачког тима 

Вршњачки тим ради 

у подтимовима у 

зависности од 

инетересовања  

се
п

т
ем

б
а

р
 2

0
1
8

. Развојни циљ, 

приоритетна 

област 1 

Задатак 1.3 

директор, Стручни 

актив за развојно 

планирање 

Банка података, 

састанци, 

записници, 

формуалри  

Ажурирање планова 

тимова и евалуација 

рада тимова 

понаособ 

се
п

т
ем

б
а
р

 

2
0
1
8
. 

Развојни циљ, 

приоритетна 

област 3 

Задатак 3.1 

директор, Стручни 

актив за развојно 

планирање, Тим за 

заштиту од насиља... 

Предавања, анкете, 

семинар, интрвјуи, 

техника 

индивидуалне 

евалуације 

 

Едукација колектива 

најмање 75% 

колектива: нова 

законска регулатива 

се
п

т
ем

б
а

р
  

2
0
1
8

. 

Развојни циљ, 

приоритетна 

област 3 

Задатак 3.1 

директор, Стручни 

актив за развојно 

планирање, Тим за 

стручно 

усавршавање 

Одређени 

приоритети 

стручног 

усавршавања и 

одржана предавања  

Сваки члан 

колектива колектива 

информисан о 

активностима пред-

стојећим пројектима, 

пријава за учешће у 

пројектима 

се
п

т
ем

б
а
р

  

2
0
1
8
. 

Развојни циљ, 

приоритетна 

област 3 

Задатак 3.1 

директор, Стручни 

актив за развојно 

планирање, Тим за 

стручно 

усавршавање 

Одређени 

приоритети 

стручног 

усавршавања и 

одржана предавања 

и поднети извеш-

таји о раду тимова 

у  

Учешће у 

пројектима Стручног 

актива за развојно 

планирање и других 
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о
к

т
о
б
а
р

 

2
0
1
8
. 

Развојни циљ, 

приоритетна 

област 4 

Задатак 4.1 

директор, Стручни 

актив за развојно 

планирање, 

одељењске 

старешине 

Испитана област 

сарадње са 

родитељима виших 

разреда на узорку 

око 50% родитеља 

Панел за родитеље: 

Шта је то пројектна 

настава и шта она 

значи за ученике 

 активности носиоци активност исходи 

о
к

т
о
б
а
р

  

2
0
1
8
. 

Развојни циљ, 

приоритетна 

област 3 

Задатак 3.1 

 

директор, Стручни 

актив за развојно 

планирање, Стручни 

актив за развој 

Школског програма 

Израда и усвајање   

евалуационог 

извештаја о 

остварењу 

Развојног плана 

школе 

Усвојен Први 

евалуациони 

извештај о 

остварењу Развојног 

плана школе 

о
к

т
о
б
а
р

  

2
0
1
8
. 

Развојни циљ, 

приоритетна 

област 3 

Задатак 3.1 

 

 

 

директор, Стручни 

актив за развојно 

планирање, Тим за 

заштиту деце од 

насиља, занема-

ривања и злостав-

љања, Тим за ПО 

Уређење простора 

за рад Вршњачког 

тима 

Наставља са радом 

Канцеларија 

Вршњачког тима 

Школе, одржана 

свечаност поводом 

звезда толеранције 

о
к

т
о
б
а
р

 2
0
1
8
. Развојни циљ, 

приоритетна 

област 3 

Задатак 3.1 

 

директор, Стр. актив 

за развојно 

планирање,   

Школски одбор 

 

Израда Правилника 

о подстиању 

даровитих ученика 

 

Школски одбор 

усваја  измене и 

допуне Правилника 

о подстицају 

даровитих ученика 

 

н
о
в

ем
б
а
р

 2
0
1
8
. Развојни циљ, 

приоритетна 

област 3 

Задатак 3.1.1 

директор, Стручни 

актив за развојно 

планирање 

Семинар, 

предавање, панел 

Едукација 

запослених 

Пројектна настава и 

како је уклопити у 

корелацију предмета 

 

 

д
ец

ем
б
а

р
 2

0
1
8
. Развојни циљ, 

приоритетна 

област 1 

Задатак 1.2 

директор, Стручни 

актив за развојно 

планирање 

Семинар, 

предавање, панел 

Едукација 

запослених 

 

 

ја
н

у
а
р

  

2
0
1
8
. 

Развојни циљ, 

приоритетна 

област 1 

Задатак 1.2 

 

 

директор, Стручни 

актив за развојно 

планирање,  

Израда документа  Поднет 

полугодишњи 

извештај директору 

о раду Стручног 

актива за развојно 

планирање 

ф
еб

р
у
а
р

  

2
0
1
8
. 

Развојни циљ, 

приоритетна 

област 1 

Задатак 1.2 

 

 

директор, Стручни 

актив за развојно 

планирање,  

 

Израда  

Анкете са 

запосленима 

Пресек стања и 

заједнички израђен 

план са Тимом за 

самовредновање о 

наредним корацима 
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 активности носиоци активност исходи 

ф
еб

р
у
а
р

 

2
0
1
8
. 

Развојни циљ, 

приоритетна 

област 1 Задатак 

1.2 

директор, Стручни 

актив за развојно 

планирање 

 

Семинар, 

предавање, панел 

Едукација 

запослених 

Спречавање стреса 

 

 

ф
еб

р
у
а
р

 

2
0
1
8
. 

Развојни циљ, 

приоритетна 

област 1 

Задатак 1.2 

 

директор, Стручни 

актив за развојно 

планирање 

 

 

Семинар, 

предавање, панел 

Едукација 

запослених 

Превенција насиља 

 

м
а
р

т
 2

0
1
8
. 

Развојни циљ, 

приоритетна 

област 3 

Задатак 3.1 

Стручни актив за 

развојно планирање, 

психолог школе 

Састанци, 

разговори, дебате, 

примена 

рачунарских 

система 

Одржани састанци са 

тимовима у Школи и 

договорене обавезе у 

веза са предстојећом 

евалуацијом 

имплементације 

Развојног плана и 

Школског програма 

 

 

м
а
р

т
 2

0
1
8
. 

Измене и допуне 

развојног плана 

Стручни актив за 

развојно планирање 

Састанци, 

меморандуми, 

отварање адресе 

електронске поште, 

консултације са 

другим тимовима у 

школи 

 

Годишња Евалуација 

примене Развојног 

плана и праћење 

примене Школског 

програма 

 

 

а
п

р
и

л
 

2
0
1
8
. 

Развојни циљ, 

приоритетна 

област 1 

Задатак 1.2 

Стручни актив за 

развојно планирање, 

секретар Школе, 

директор Школе 

Извештаји, 

анализе, тумачења 

Закона, израда 

формулара 

Едукација 

запослених у вези са 

самоевалуацијом 

 

а
п

р
и

л
  

2
0
1
8
. 

Развојни циљ, 

приоритетна 

област 3 

Задатак 3.1 

директор, Стручни 

актив за развојно 

планирање, Тим за 

заштиту од насиља... 

Предавања, анкете, 

семинар, интрвјуи, 

техника 

индивидуалне 

евалуације 

 

Запослени урадили 

самоевалуацију у 

више од 50% 

случајева, израђен 

скенер стања 

 

а
п

р
и

л
 2

0
1
8
. 

Развојни циљ, 

приоритетна 

област 4 

 

Стручни актив за 

развојно планирање, 

директор Школе, 

Школски одбор, 

Ђачки парламент, 

родитељи, секретар 

Школе 

Састанак, 

консултације, 

гласање 

Одржан састанак 

Ђачког парламента 

са члановима 

Стручног актива за 

развојно планирање 

и изнети ставови 

 активности носиоци активност исходи 
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а
п

р
и

л
 2

0
1
8

. Развојни циљ, 

приоритетна 

област 3 

Задатак 3.3 

Стручни актив за 

развојно планирање, 

други тимови 

Састанци, панели, 

дискусије, 

предлози 

докумената 

 

Одржани састанци 

тимова уз присуство 

чланова Стручног 

актива за развојно 

планирање 

 

 

а
п

р
и

л
 

2
0
1
8
. 

Развојни циљ, 

приоритетна 

област 3 Задатак 

3.3 

Стручни актив за 

развојно планирање, 

други тимови 

Реализација израда 

пројеката, састанци 

тимова, дискусије 

 

Почело се са 

писањем пројеката 

 

м
а
ј 

2
0
1
8
. Развојни циљ, 

приоритетна 

област 3 

Задатак 3.3 

Стручни актив за 

развојно планирање, 

други тимови 

Састанци, панели, 

дискусије, 

предлози 

докумената 

Тимови почели са 

израдом планова за 

следећу годину и 

извештаја о раду у 

овој години  

м
а
ј 

2
0
1
8
. Развојни циљ, 

приоритетна 

област 4 

 

Стручни актив за 

развојно планирање 

Састанци, 

дискусије, 

предлози, израда 

документа 

Израђене измене и 

допуне годишњег 

евалуационог 

програма  

 

м
а
ј 

2
0
1
8

. 

Развојни циљ, 

приоритетна 

област 3 

Задатак 3.1 

Стручни актив за 

развојно планирање 

Састанци, 

дискусије, 

предлози, израда 

документа 

Чланови Стручног 

актива информисали 

су се о новим 

прописима и 

обавезама 

прописаним Законом 

 

м
а
ј 

2
0
1
8
. 

Развојни циљ, 

приоритетна 

област 3 

Задатак 3.1 

Стручни актив за 

развојно планирање, 

директор 

Семинар, састанак, 

дебата 

Одржана едукација 

запослених у вези са 

закључцима 

Развојног плана и 

Школског програма 

и сврха постојања 

ових докумената 

 

 

м
а
ј 

2
0
1
8
. 

Развојни план 

Акциони план за 

школску годину 

Стручни актив за 

развојно планирање, 

директор, помоћник 

директора, секретар, 

психолог 

Састанци, 

консултације, 

дебате, усвајање, 

гласање, израда 

документа 

Израђени Анекси 

Школског развојног 

плана, уз измене које 

је извршио директор 

и Стручни актив за 

развојно планирање 

усвојен на 

Наставничком већу   

 активности носиоци активност Исходи 
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9. План сарадње са родитељима 

 
Активности из важећег документа Школског развојног плана  

 

10.     План сарадње са локалном заједницом 
 

Област : Сарадња са локалном заједницом 

Циљ : Успостављање сарадње школе и других чланова локалне заједнице у циљу  

            - остваривања сарадње на школским и ученички пројектима,  

            - стицања и проширивања знања о делатностима других организација, 

            - активног учешћа у акцијама локалних организација, 

            - активног учешћа у трибинама, предавањима и такмичењима које организују локалне 

организације, 

            - аплицирање на пројекте које расписује локална самоуправа  

            - аплицирање на пројекте које расписују невладине организације, а у сарадњи са локалном 

заједницом. 

 

 

м
а
ј 

2
0
1
8
. 

Развојни циљ, 

приоритетна 

област 1 

Задатак 1.2 

Стручни актив за 

развојно планирање, 

директор 

Састанци, 

консултације, 

анкете, интервјуи, 

електронска пошта 

Евалуација рада  

стручне групе која се 

бави маркетингом 

Стручног актива за 

развојно планирање 

м
а
ј 

2
0
1
8
. 

Развојни циљ, 

приоритетна 

област 4 

Задатак 4.2 

Стручни актив за 

развојно планирање, 

директор 

Састанци, 

консултације, 

анкете, интервјуи, 

електронска пошта 

Одржан састанак са 

Вршњачким тимом и 

поднет извештај 

координатора о раду 

и активностима 

 

ју
н

 2
0
1
8
. 

Развојни циљ, 

приоритетна 

област 1 

Задатак 1.2 

Стручни актив за 

развојно планирање, 

директор 

Састанци, 

консултације, 

анкете, интервјуи, 

електронска пошта, 

рачунарски 

системи, пријатељи 

ван школе 

Обука колектива на 

предлог Тима за 

стручно 

усавршавање 

ју
н

 2
0
1
8
. 

Акцион план Стручни актив за 

развојно планирање, 

директор 

Израда документа, 

рачунарски 

системи, састанци, 

разговори, 

предлози 

Израђен Акциони 

план школског 

развојног плана за 

наредну школску 

годину 

 

ју
н

 2
0
1
8
. 

Школски програм Стручни актив за 

развојно планирање, 

директор 

Израда документа, 

рачунарски 

системи, састанци, 

разговори, 

предлози 

Усвојен извештај о 

евалуацији 

Школског програма 

и Развојног плана и 

одређена нова област 

за самовредновање 
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Крајњи циљ:  

- успостављање сарадње са другим школама у локалној заједници и шире. 

- размена искустава и унапређивање компетенција наставника, 

- сензибилизација ученика за потребе вршњака са сметњама у развоју, 

- промовисање  мултикултураности и учење о различитости и недискриминаторском понашању, 

- промоција тимског рада, 

- одговорна деца која су свесна својих могућности и спремнија на бољу комуникацију, 

- боља комуникција између вршњака. 

 

 

Укупно трајање:школска 2018/2019. година 

Активности Реализатори Време Очекивања 

Проширивање досадашње 

сарадње са Градском 

организацијом Црвеног 

крста – организовање 

семинара за запослене о 

пружању прве помоћи  

ГОЦКНС, 

предметни 

наставници и 

наставници 

разредне наставе 

септембар – 

децембар 

2018. 

Оспособљавање наставника за 

пружање прве помоћи, у 

случају потребе, ученицима и 

запосленима. 

Проширивање досадашње 

сарадње са Градском 

организацијом Црвеног 

крста – 

организовањепредавања и 

трибина са темама 

актуелним за 

основношколски узраст 

деце  

ГОЦКНС, 

предметни 

наставници и 

наставници 

разредне наставе, 

стручна служба, 

родитељи 

трајно Оспособљавање наставника и 

родитеља за превенцију, 

препознавање и спречавање 

друштвено непожељних 

понашања и навика. 

Неговање досадашње 

сарадње са Градском 

организацијом Црвеног 

крста – учешће у 

многобројним 

хуманитарним акцијама 

ГОЦКНС, 

предметни 

наставници и 

наставници 

разредне наставе, 

ученици, 

родитељи 

школска 

2018/2019. 

година 

Неговање хуманог односа 

према другима и развој 

добровољног давалаштва 

крви. 

Неговање досадашње 

сарадње са Градском 

организацијом Црвеног 

крста – учешће у 

активностима 

такмичарског карактера 

ГОЦКНС, 

предметни 

наставници и 

наставници 

разредне наставе, 

ученици 

школска 

2018/2019. 

година 

Предтављање школе у 

локалној заједници 

Неговање сарадње са 

Покретом горана Новог 

Сада – активно учешће у 

програмима и 

манифестацијама 

Покрет горана 

Новог Сада, 

предметни 

наставници и 

наставници 

разредне наставе, 

ученици 

школска 

2018/2019. 

година 

Представљање школе. 

Развијање свести о значају 

очувања животне средине. 

Неговање сарадње са 

Покретом горана Новог 

Сада – учешће у 

предавањима и 

семинарима 

Покрет горана 

Новог Сада, 

предметни 

наставници и 

наставници 

школска 

2018/2019. 

година 

Спремност и оспособљеност 

наставника и ученика да 

сачувају и заштите природу, 

као и развијање свести о 

обновњивим изворима 
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разредне наставе, 

ученици 

енергије. 

Остваривање сарадње са 

ЈКП Чистоћа 

ЈКП Чистоћа, 

наставици и 

наставници 

разредне наставе, 

ученици 

школска 

2018/2019. 

година 

Развијање свести о потреби 

сепарације отпада, набавка 

канти за сепарацију. 

Настављена сарадња са 

СУБНОР- ом 

СУБНОР, 

предметни 

наставници, 

ученици 

октобар 2018. Активно учешће у 

обележавању Дана 

ослобођења Новог Сада. 

Обележавање важних 

датума Градске 

библиотеке, учешће у 

акцијама 

Библиотекар 

школе, 

библиотекари 

градске 

библиотеке, 

наставници 

разредне наставе, 

предметни 

наставници 

школска 

2018/2019. 

година 

Развијање љубави према 

књизи и навике читања. 

Матица српска Библиотекар 

школе, 

библиотекари 

Матице српске, 

наставници 

разредне наставе, 

предметни 

наставници 

школска 

2018/2019. 

година 

Очување националне 

традиције, упознавање 

културних просветних 

вредности, препознавање 

позитивних вредности 

образовања. 

ЈВП Воде Војводине, квиз, 

ПП Јегричка, едукације, 

радионице  

Маркетинг 

служба ЈКП Воде 

Војводине, 

наставници 

разредне наставе 

школска 

2019/2019. 

година 

Развијање свести о значају 

чувања воде као природног 

ресурса. 

ЈКП Зеленило – Штранд Координатор 

ЈКП Зеленило на 

Штранду, 

наставници 

разредне наставе, 

предметни 

наставници 

школска 

2019/2019. 

година 

Уступање простора ради 

реализације наставе и 

ваннаставних активности, 

радионица, самосталних 

изложби, праћење свих 

манифестација на Штранду. 

Ватрогасна служба града 

Новог Сада 

Ватрогасна 

служба града, 

наставници 

разредне наставе, 

предметни 

наставници 

школска 

2019/2019. 

година 

Обучавање ученика и 

наставника о понашању у 

случају пожара. 

ПУ Нови Сад – безбедност 

у саобраћају 

Саобраћајци, 

наставници 

разредне наставе 

школска 

2019/2019. 

година 

Обучавање ученика о 

безбедном и одговорном 

понашању у саобраћају. 

Сарадња са музејима : 

Музеј града, Музеј 

Војводине и Завод за 

Кустоси, 

наставници 

разредне наставе, 

школска 

2019/2019. 

година 

Посете сталним и повременим 

поставкама, упознавање 

ученика са прошлошћу и 
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заштиту животне средине предметни 

наставници 

сведоцима прошлости, учешће 

у радионицама и на 

конкурсима. 

Културни центар Новог 

Сада 

Филмски уредик 

(ци), наставници 

разредне наставе, 

предметни 

наставници 

школска 

2019/2019. 

година 

Посете пројекцијама, 

радионице, учешће на 

конкурсима, 

манифестацијама. 

Позориште младих 

Биоскоп 

Организациони 

тим позоришта и 

биоскопа, 

наставници 

разредне наставе, 

предметни 

наставници 

школска 

2019/2019. 

година 

Посете позоришним и 

биоскопским представама 

Филозофски факултет 

Нови Сад 

Наставници 

немачког језика, 

професори 

Филозофског 

факултета 

прво 

полугодиште 

школске 

2019/2019. 

године 

Хоспитовање студената 

Филозофског факултета 

Филозофски факултет 

Нови Сад 

Наставници 

српског језика, 

професори 

Филозофског 

факултета 

друго 

полугодиште 

школске 

2019/2019. 

Године 

 

Хоспитовање студената 

Филозофског факултета 

ДИФ Наставници 

физичког 

васпитања, 

професори ДИФ 

- а 

друго 

полугодиште 

школске 

2019/2019. 

године 

Хоспитовање студената ДИФ-

а факултета 

 

СПЕНС Маркетинг 

СПЕНС-а , 

наставници 

разредне наставе, 

наставници 

предметне 

наставе 

школска 

2019/2019. 

година 

Посете манифестацијама, 

позоришне представе,  

ЈГСП Маркетинг  ЈГСП 

- а, наставници 

разредне наставе, 

наставници 

предметне 

наставе 

школска 

2019/2019. 

година 

Обезбеђивање превоза за 

ученике, понашање у јавном 

превозу 

Дечији савез града Дечији савез 

града, школска 

организација 

дечјег савеза 

школска 

2019/2019. 

година 

Пријем ученика у дечји савез 

града, учешће у 

манифестацијама у 

организацији Дечјег савеза 

 

Дом здравља Нови Сад Лекари Дома 

здравља, 

наставници 

школска 

2019/2019. 

година 

Сарадња у оквиру контроле и 

превенција разних болести 
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разредне наставе, 

наставници 

предметне 

наставе 

Новосадски сајам Маркетинг 

служба 

новосадског 

сајма, 

наставници 

разредне наставе, 

наставници 

предметне 

наставе 

школска 

2019/2019. 

година 

Посете манифестацијама у 

организацији новосадског 

сајма, Сајам образовања 

Центар за јавно здравље 

Војводине 

Координатори 

центра, 

наставници 

школска 

2019/2019. 

година 

Предавања на тему 

наркоманије, пушења, 

алкохолизма 

Национални парк Фрушка 

гора 

Маркетинг 

служба 

(задужена лица) 

Националног 

парка, 

наставници 

разредне наставе, 

наставници 

предметне 

наставе 

школска 

2019/2019. 

година 

Посета Националном парку 

Фрушка гора , едукације, 

радионице 

 

 

11.  Развојни пројекти Школе у школској 2018/2019. години 
- Сарадничка настава 

- Електронски пројекат Слика других Гетеов институт 

-  Е-редакција 

- Рециклажа 

- Сарадња са српском основном школом са Крита 

- Сарадња са «13. основном школом» из Темишвара 

- Зоохигијена и ми 

- ЈВП Воде Војводине у школи 

- Звезде толеранције 

- Еко листић 

- Припремна настава за предшколце 

-Дан природних наука 
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АКЦИОНИ ПЛАН СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ 

ПРОГРАМА 

ШК. 2018/2019.ГОДИНА 

Стручни актив за развој школског програма (у даљем тексту Актив) је Законом о 

основном образовању (у даљем тексту Закон) дефинисана група запослених у школи, који на 

основу извештја о самовредновању (у даљем тексту Извештај) и Школског развојног плана (у 

даљем тексту ШРП) саставља програмски оквир деловања Школе за период од четири године.  

Актив је на основу Извештаја и ШРП, а полазећи од Закона и и5.ући  у виду 

специфичности Школе дошао до одређених закључака, на основу који је дефинисао одреднице 

Школског програмс. Ове године је, усклађујући Школски програм са важећим прописима, 

дошло до знатних измена у његовој струтуриПриоритети развоја су области које захтевају 

много рада и није сваки пут могуће урадити најбоље сваки параметар, али је Актив дошао до 

закључка да треба радити најбоље што се може, па да видимо како ћемо у томе успети. 

Анализирали смо сваки сегмент наших снага и слабости и уочили где Актив треба да побољша 

деловање, а где га треба одржавати на нивоу  на којем су се одређени задаци испуњавали до 

сада. Сваки члан Актива определио се за област, односно део Школског програма којим жели и 

може да се бави и у којем раду може да да свој максимум. 

ОСНОВЕ РАДА: Основ за комуикацију и поделу посла преузели смо од чланова Стручног 

актива за развојно планирање, који су поделу посла направили по Белбиновој методи: 

„Потреба за различитим особама у ТИМУ неопходна је због доношења одлука, које не смеју 

бити наметнуте, већ вид решења прихватљивог за све. Јасна подела улога обезбеђује већу 

продуктивност ТИМА, ефикаснији процес и боље односе међу члановима». Тако Актив има 

изабраног председника (Жарко Мушицки), затим:  координатора, моделатора, мислиоца, 

истраживача, процењивача, тимског радника, финишера и специјалисту. Према закону, 

чланови овог ТИМА  су представници наставника, васпитача, стручних сарадника, Ђачког. 

Председник и координатор Актива су и чланови Педагошког колегијуа Школе.  Надлежност, 

начин рада и одговорност Актива, одређује се Статутом. Састанке сазива координатор и води 

записник о њима.  Председник Актива сазива и тзв мини сестанке на које позива особе 

задужене за посебне области Школског пргорама. Друге улоге унутар Актива деле се по 

потреби у зависности од теме и метода рада. Овај Актив предлаже Наставничком већу текст 

Школског програма, који ово даље даје на текст на сагласност Школском одбору.  Овај Актив 

прати реализацију Школског програма и врши полугодишњу и једногодишњу евалуацију. 

 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82


ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА                                                                школска 2018/2019. година 

 

86 

 

Закон о основном образовању 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

Члан 27. 

Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и укупан образовно-

васпитни рад у школи. Школски програм представља основу на којој сваки наставник и 

стручни сарадник планира и реализује свој рад. 

Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно старатеља у избору 

школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата, као и процену 

индивидуалног рада и напредовања сваког ученика. 

Школски програм се доноси на основу наставног плана и програма у складу са Законом. 

Поједини делови школског програма иновирају се у току његовог остваривања. 

Школа објављује школски програм у складу са Законом и општим актом школе. 

Школски програм садржи: 

1) циљеве школског програма; 

2) наставни план основног образовања и васпитања; 

3) програме обавезних и изборних предмета по разредима, са начинима и поступцима за 

њихово остваривање; 

4) програм допунске и додатне наставе; 

5) програм културних активности школе; 

6) програм школског спорта и спортских активности; 

7) програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других 

облика ризичног понашања; 

8) програм слободних активности ученика; 

9) програм професионалне оријентације; 

10) програм здравствене заштите; 

11) програм социјалне заштите; 

12) програм заштите животне средине; 

13) програм сарадње са локалном самоуправом; 

14) програм сарадње са породицом; 

15) програм излета, екскурзија и наставе у природи; 

16) програм рада школске библиотеке; 

17) начин остваривања других области развојног плана школе који утичу на образовно-

васпитни рад. 
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Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном 

образовном плану чине прилог школског програма. 

Када школа реализује факултативни предмет, његов програм саставни је део школског 

програма. 

Саставни део школског програма је и програм безбедности и здравља на раду који обухвата 

заједничке активности школе, родитеља, односно старатеља и јединице локалне самоуправе, 

усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду. 

Школски програм за образовање одраслих, школски програм за музичко образовање и 

васпитање, школски програм за балетско образовање и васпитање, предшколски програм, 

односно припремни предшколски програм део су школског програма када их школа остварује. 

У оквиру школског програма основна музичка, односно основна балетска школа може да 

остварује и програм музичког, односно балетског васпитања и образовања за децу 

предшколског узраста у трајању до једне године. 

У оквиру школског програма, за децу и ученике који не познају српски језик, школа може да 

реализује и програм за стицање елементарних знања из 

српског језика. 

 

Задаци ТИМА по петогодишњем плану 

❖ Праћење новина у вези са реформом образовања у Србији и њихова имплементација у 

Школи 

❖ Праћење РЕАЛИЗАЦИЈЕ Школског програма и Школског развојног плана 

❖  Уска сарадња са свим стручним већима и тимовима у Школи 

❖ Планирање једногодишњих активности у складу са приоритетима развоја у облику 

Плана рада 

❖ Сакупљање документације у вези са реализацијом Школског програма 

❖ Друга задужења која одреди директор или помоћник директора Школе 

 

Чланови ТИМА 

❖ Жарко Мушицки – председник 

❖ мр Петаков Вуцеља - психолог 

❖ Ивана Лазић - педагог 

❖ Весна Цветановић - заменица директора 

 

 

Председници стручних тимова: 
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❖ Стручни актив за развојно планирање - Снежана Мушицки 

❖ Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања - Радослава Римски   

❖ Тим за инклузивно образовање - Сузана Утјешановић  

❖ Тим за праћење образовних стандарда и модерних видова наставе - Јелена Зец  

❖ Тим за стручно усавршавање - Милка Барјактаревић  

❖ Тим за самовредновање рада школе - Александра Спасић  

❖ Тим за израду годишњег плана рада и извештаја о реализацији годишњег плана рада школе - 

Александар Утјешановић  

❖ Тим за маркетинг школе - Исидора Вукелић  

❖ Тим за професионалну оријентацију ученика – Жана Манић   

❖ Тим за спровођење завршног испита и пробног завршног испита – Марија Васић   

❖ Тим за дежурство и безбедност у школи  - Весна Ђуровић  

❖ Тим за спречавање осипања ученика  - Верица Пушић  

 

Председници стручних већа 

❖ Стручно веће разредне наставе 

❖ Стручно веће српског језика 

❖ Стручно веће страних језика 

❖ Стручно веће математике 

❖ Стручно веће природних наука 

❖ Стручно веће друштвених наука 

❖ Стручно веће уметности 

❖ Стручно веће физичког васпитања 

❖ Стручно веће техничког образовања и информатике 

Председници стручних актива разреда 

 

Одређени приоритети у односу на једногодишњи Акциони план: 

• Сарадња са Тимом за самовредновања у циљу прикупљања чињеница и података ѕа израду 

новог Развојног плана  

• Координација са Тимовима у зависности од потреба и развојних циљева 

• Правилник о похваљивању и награђивању наставника и ученика 

• Подела посла унутар Актива 

• Доношење Анекса потребних за рад и усаглашавање са новим Законом о образовању и Законом 

о основној школи 

• Доношење правилника о безбедности ученика 

• Изради Школског програма 

• Други задаци које одреди директор или помоћник директора 
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ПЛАН РАДА  ПО АКТИВНОСТИМА СТРУЧНОГ АКТИВА: 

 активности носиоци исходи резултат 

9
. 2

0
1

8
. избор 

председник

а Стручног 

актива  

Актив 

 

Разговори, 

консултације, 

бирање 

Чланови Актива 

већином гласова 

изабрали председника 

Актива 

9
. 2

0
1

8
. 

Упозавање 

са Школ. 

програмом 

и Законом 

директор, 

Актив 

Разговори, 

консултације, 

састанци, запи-

сници, белешке  

Ишчитан и ископиран 

материјал о новом 

закону свим члановима 

Стручног актива 

предочене новине 

1
0

. 2
0

1
8

. Поновно 

прегледање 

ШРП 

секретар,  

Актив 

Предавање, 

штампани 

материјал, ШРП 

Обновљена упознатост 

чланова Актива се 

деловањем Стручног 

актива за РШП 

1
0

.2
0

1
8

. 

Упознавање 
са 

Извештајем  

Актив Састанци, 
разговори, 

дебате 

Сви чланови упознати 
са резултатима из 

Извештаја о евалуацији 
Школског програма и 
Школског развојног 

плана 

1
1

. 2
0

1
8

. 

Поделе 
задужења у 

вези са 
израдом 

новог 
Школског 
програма 

Актив Састанци, 
коришћење 

комуникације 
путем постојеће 

адресе ел. поште, 
консултације са 

другим тимо-
вима у школи 

 

Сваки подтим почео са 
израдом предлога за 

самовредовање Школе 

1
2

. 2
0

1
8

. 

Праћење 
напредовањ

а у изради 
конкретних 

делова 
Школског 
програма 

Стручни 
актив за 

РПе, 
секретар, 
директор  

Извештаји, 
анализе, 

тумачења 
Закона, израда 

формулара 

Израђени анекси 
Развојног плана и 
извршена анализа 
резултата Тима за 
самовредновање 
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1
2

. 2
0

1
8

. 

Прелиминар
но при-

казивање 
постигнутог 

у вези са 
израдом Шк. 

програма 
 

Актив Записник о 
појединим 
деловима 
Школског 
програма 

 
Чланови Актива се 

упознали са 
напредовањем у 

изради документа 
 
 

1
.  

2
0

1
9

. 

Добијање 

мишљења 

појединих 

родитеља 

ученика 

Чланови 

Актива 

Анкета 

родитеља 

Анкетирани родитељи 

у вези са једном 

приоритетном облашћу 

школе 

2
. 2

0
1

9
. Упознавање 

са резулта-
тима само-

вредновања 

Актив Рад Тима за 
самовредновање 

консултације са 
координатором Тима за 

самовредновање 

3
. 2

0
1

9
. Упознавање 

са резулта-
Тима за стр. 

усавршав. 

Актив Рад Тима за 
стручно 

усавршавање 

консултације са 
координатором Тима за 

стручно усавршавање 

3
. 2

0
1

9
. Договор о 

изради 
правилника 

о безбед-
ности 

Актив Одређена група 
која ће усвојене 

закључке 
преточити у 

документ 

Усвојили критеријуме 
заизраду нових 

правилника и измене 
на основу Закона 

4
. 2

0
1

9
. 

Предлог 
документа 
сарадње са 
родитељ. и 

лок. 
заједницом 

Актив Чланови 
Стручног актива 

Групе чланова Актива 
које су се бавиле 

сарадњом са родите-
љима и локалном 

заједницом поднеле 
предлог рада у 

наредном периоду и он 
постаје саставни део 

ШРП 

4
. 2

0
1

9
. Предлог 

документа 
сарадње са 

другим 
школама 

Актив Чланови 
Стручног актива 

Група чланова која се 
бави сегментом 

сарадње са другим 
школама евалуирала 

програм за 4год. 
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6
. 2

0
1

9
. План рада 

за наредну 
шк. годину 

Актив Састанак, 
разговори 

Предвиђене 
активности за наредну 

школску годину 

  

Стручни актив за развој Школског програма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
. 2

0
1

9
. 

 
Предложен 
текст Пра-
вилника о 

награђивању 

Актив Чланови 
Стручног актива 

На састанку Актива 
прочитан предлог 

текста Правилника о 
подстицању ученика 

које израђује Стручни 
актив за развојно 

планирање 

5
. 2

0
1

9
. Програм 

ваннастав-
них 

активности 

Актив Чланови 
Стручног актива 

Изнети предлози за део 
Школског програма 
који се тиче ваннас-
тавних активности 
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4.6.   Планови и програми стручних тимова 

 

4.6.1.  СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗАНЕМАРИВАЊА 

И ЗЛОСТАВЉАЊА 

1.Жарко Мушицки-директор школе 

2.Ивана Лазић-педагог 

3.мр Маја Петаков Вуцеља-психолог 

4.Марина Бечелић- проф. разредне наставе 

5.Радослава Римски– проф. разредне наставе 

6.Снежана Мушицки– проф. српског језика 

7.Бранка Савановић– проф. немачког језика 

8.Марија Виславски -  проф. физичког васпитања 

10. Верица Пушић – проф. музичке културе 

11. Жана Манић-педагог 

 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА 
ОПИС 

АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОЧЕКИВАНИ  
ИСХОДИ 
ЗАШТО? 

I 

ИНФОРМИСАЊ

Е НА НИВОУ 

ШКОЛЕ О 

ЦИЉЕВИМА 

ЗАШТИТЕ 

ДЕЦЕ ОД 

НАСИЉА, 

ПРЕДВИЂЕНИ

М 

САДРЖАЈИМА 

И 

АКТИВНОСТИ

МА 

НЕОПХОДНИМ 

ЗА УСПЕШНУ 

РЕАЛИЗАЦИЈУ  

ЗАШТИТЕ 

ДЕЦЕ ОД 

НАСИЉА 

-Континуирано 

подсећање запослених о 

новим одребама Закона 

о систему образовања и 

васпитања који је 

ступио на снагу 

17.11.2017.г. и 

планираним 

подзаконским актима 
-Континуирано 

информисање 

Наставничког већа о 

начинима поступања 

у установи у одговору 

на насиље, 

злостављање и 

занемаривање, 

ослањајући се на 

документа:1.Посебни 

протокол за заштиту 

деце од насиља -2007. 

1. Оквирни 

акциони план 

за превенцију 

насиља у 

образовно-

васпитним 

установама-

2008. 

Директор, 
Тим за заштиту 

деце од насиља 

 

 

 

 
Тим  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Психолог и 

остали чланови 

тима 
 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 
током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Подсећање  колектива о 

важности  
законске регулативе о 

заштити деце од насиља. 
-Освешћивање колектива да је  
заштита деца од насиља, 

злостављања и занемаривања 

је наша професионална и 

законска обавеза .  
-Сензибилисање колектива 

за  

развијање концепта 

заштите деце од насиља у 

школи. 

-Упознавање колектива са  

обавезом и процедуром 

израде Педагошких 

профила ученика са 

дефицитом пажње, АДХД, 

поремећајем у понашању, 

поремећаја из спектра 

аутизма... и ИОП-а 

заснованих на педагошком 

профилу детета. 

-Упознавање колектива са 

начином реализације 

појачаног васпитног рада 

са споменутом децом. 
-Упознавање колегијума о 
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2. Приручник за 

примену 

посебног 

протокола-

2009. 

3. Закон о 

основама 

система 

васпитања и 

образовања -

2009. 

4. Правилник о 

протоколу 

поступања у 

заштити деце 

од насиља-

2010. 

5. Критеријуми 

оцењивања 

владања 

ученика и 

начини 

органозовања 

појачаног 

васпитног рада 

са децом). 

-Континуирано 

подсећање о нивоима 

реаговања на насиље 

у установи, како 

колектива тако и 

родитеља на 

родитељским 

састанцима. 
-Информисање и 

подсећање Савета 

родитеља о циљевима 

Тима, и стварања 

културе толеранције и 

сарадње у школи 
 
-Информисање  

Школског одбора о 

циљевима и садржајима 

рада Тима 

 

 

 
-Информисање 

Школског парламента о 

циљевима и садржајима 

 

 

 

 

 

 
Психолог 

и остали 

чланови тима 

 

 
Директор, 

Тим, одељењске 

старешине 

 

 

 

 
Директор, Тим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Координатор 

парламента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
током године 

 

 

 

 

 
током године  

 

 

 
током целе 

школске године. 
 

 

 

 

 

 
током целе 

школске године. 

 

 

 

 

 

 

 идејама заштите деце од 

насиља и  
његовој обавези и  
одговорностима које су   
регулисане 
законском регулативом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Сензибилисање родитеља  
за прихватење и  
ширење идеје заштите деце од 

насиља. 
-Упознавање Школског  
одбора о  
значају њихове улоге у 
 реализацији  
програма Тима. 

 
-Сензибилисање деце за  
прихватање и  
поштовање различитости. 
-Организовање  
заједничких активности  
ученика и наставника 
с циљем учења и  
неговања поштовања   
међусобне различитости. 
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рада Тима 
- Информисање 

Вршњачког тима о 

циљевима и садржајима 

рада Тима за заштиту 

деце од насиља 

ПОДРУЧЈЕ 

РАДА 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОЧЕКИВАНИ  
ИСХОДИ 
ЗАШТО? 

II 

ИЗРАДА ПЛАНА 

РАДА ШКОЛЕ 

СА  

ОПЕРАЦИОНАЛ

ИЗАЦИЈОМ  

САДРЖАЈА 

РАДА ТИМА 

-Израда Годишњег 

плана рада школе са 

операционализацијом 

активности Тима. 

 Тим   јун 2018. -Израђен план активности 

за заштиту од 

дискриминације, 

занемаривања,  насиља и 

злостављања за школску 

2018/2019. годину. 

 

 

III 

РАД СА 

УЧЕНИЦИМА 

И САРАДЊА СА 

НАСТАВНИЦИ

МА 

 

- Анализа стања 

сарадње, 

толеранције и  

другарства у 

одељењима 

појединачно. 

- Припрема за 

разредне 

старешине, 

предлога тема 

за реализацију 

ЧОС-ова на 

тему 

превенције 

насиља, као и 

предлози 

радионица и 

активности на 

исту тему. 

- Праћење рада 

ВРШЊАЧКОГ 

ТИМА 

ШКОЛЕ ( V, 

VI, VII, VIII 

разред). 

- Израда плаката 

на 

тему:“Звезде 

 

Стручни 

сарадници, 

Директор, 

чланови тима, 

одељењске 

старешине. 

 

 

Психолог, 

педагог 

 

 

 

 

 

 

Тим и 

Вршњачки тим 

Одељењске 

старешине и 

ученици 

 

 

ТИМ  

 

 

Психолог, 

координаторка 

тима Радослава 

Римски 

 

 

 

Током целе 

школске године 

 

 

 

септембар 2018. 

 

 

 

 

Током године 

 

Прво 

полугодиште 

Током године 

 

 

септембар 2018. 

 

 

 

У првом 

полугодишту 

 

 

 

У другом 

полугодишту 

септембар/октоб

ар 

 

током године 

 

- Евидентирање ученика са 

одређеним тешкоћама у  

успостављању квалитетне 

комуникације са другом децом и 

наставницима. 

- Евидентирање одељења која се 

истичу по доброј комуникацији и 

другарству, као и одељења чијим 

разредним старешинама је  

потребна помоћ у развијању 

стратегија за креирање добрих 

међуљудских односа у одељењу. 

Упознавање свих ученика и наставника о 

улози вршњачког тима и вршњачког 

посредовања у сукобима. 

 

Сензибилисање ученика за разликовање 

насиља и учење начина за решавање 

конфликтних ситуација. 

 

 

 

 

 

Сензибилисање ученика за поштовање 

хуманости, толеранције и вредности 

квалитетног другарства. 

 

 

Сензибилисање ученика за поштовање 
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толеранције.“ 

- Други плакат: 

„Како бих 

решавао 

проблеме у 

школи“-виши 

разреди 

- Обавештењу о 

постојању и 

активностима 

Вршњачког 

тима преко 

Књиге 

обавештења, 

БЛОГА, 

САЈТА. 

- Материјал за 

реализацију 

радионице:“ 

Улога 

вршњачког 

тима у школи, 

шта је то 

вршњачко 

посредовање у 

сукобима“-

наставак 

- Избор ЗВЕЗДА 

ТОЛЕРАНЦИЈ

Е, на нивоу 

свих одељења. 

- Ученици 

виших 

одељења 

реализују 

ЧОС-ове о 

другарству, 

ученицима 

нижих 

одељења. 

- Организација 

активности с 

циљем 

промовисања 

школе на тему 

 

Учитељи 

 

Тим, 

одељењске 

старешине, 

Ђачки 

парламент, 

Вршњачки тим 

Ученици, 

одељењске 

старешине, 

Тим 

 

 

Тим, 

Вршњачки 

тим, ученици, 

Тим за 

маркетинг 

школе 

 

 

 

 

 

 

Психолог, 

педагог 

 

Одељењске 

старешине, 

чланови Тима 

 

 

 

Наставници, 

Тим 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

Почетак првог 

полугодишта 

 

 

током године 

хуманости, толеранције и вредности 

квалитетног другарства. 

Сензибилисање ученика за поштовање 

хуманости, толеранције и вредности 

квалитетног другарства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици ће бити упознати са могућношћу  

обраћања вршњачком тиму за помоћ у 

решавању конфликата првог нивоа са 

друговима и другарицама. 

 

Ученици ће бити упознати са идејама 

својих вршњака из других школа. 
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креирања 

толеранције у 

школи, изван 

просторија 

школе (тржни 

центри, 

Спенс...), 

приликом 

обележавања 

битни датума 

(Дечија 

недеља, 

Божић, Нова 

година...). 

- Припрема 

материјала за 

наставнике за 

реализацију 

радионице. 

- Сарадња са 

члановима 

Вршњаког 

тима, ученика 

основних 

школа са 

којима 

сарађујемо. 

 -Снимање стања 

ученика са којима је 

потребан индивидуални 

корективни и 

психотерапијски рад с 

циљем модификације 

понашања и образовно-

васпитна подршка 
од првог до осмог 

разреда. 
 

 

 

 
- Формирање базе 

података о деци са 

одређеним тешкоћама у 

понашању. 

 

 

 

-Разредне 

старешине 
-Стручни 

сарадници 
-Чланови тима и 

Тим за ИО 

 

 

 

 

 

 

 
Разредне 

старешине 
-Стручни 

сарадници 
-Чланови тима и 

Тим за ИО. 
 

 

Током школске 

године 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Током године 
 

 

 

 

 

 

 

-Евидентирање ученика од  стране 

одељењских старешина 
којима је потребна  
образовна подршка и  
корективни-терапијски  
рад. 
-Израда оквирног списка 
 о броју ученика за које ће евентуално бити  
неопходна израда Педагошког профила у 

сарадњи са Тимом за ИО. 
-Евидентирање броја ученика са 
одређеном врстом тешкоћа. 
-Лакша организација образовно 
васпитног и корективног рада са поменутим 

ученицима. 
 

 

 

 

 
-Боља социјална адаптација неведене деце у 

одељењу и школи, 
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- Индивидуални рад са 

децом са сметњама у 

учењу и развоју, са 

АДХД, поремећајем у 

понашању, одређеним 

породичним 

проблемима... 
 

 

 

 
-Израда  Педагошких 

профила за споменуту 

децу. 

 

 

 

 

 
-Организовање 

предавања за ученике 

од петог до осмог 

разреда о врстама 

насиља и реаговања у 

ситуацијама насиља. 
 

 
- Организовање 

радионица на тему 

другарства и 

толеранције. 
-Континуирано 

подсећање ученика на 

изабрана Правила 

понашања у свим 

одељењима школе, и 

допуна истих. 
-Избор Правила 

понашања ученика 

првог разреда 
Презентовање у холу 

школе и путем Књиге 

обавештења, блога, 

Правила понашања 

ученика од првог до 

четвртог разреда и од 

петог до осмог разреда.  
 

 
-Избор одељења  који су 

заслужили да добију 

Плакету хуманости. 

 

 

 

 

 
Педагог, 

психолог, 

учитељи, 

наставници 
 

 

 

 

 

 
Стручни 

сарадници, 

учитељи, 

предметни 

наставници, 

чланови Тима за 

ИО. 
 

 

 
Представници 

малолетничке 

делинквенције 

Полицијска 

управа Нови Сад 
 

 
Психолог

, 

одељењс

ке 

стареши

не. 
 
 

Одељењ

ске 

стареши

не, 

ученици. 

 
Учитељи 

првог 

разреда, 

ученици 
 
Чланови 

Тима, 

Школски 

парламе

 
Током године 
 

 

 

 

 

 

 
Током године  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Током године  

 

 

 

 

 
Током године 
 

 
Током године 
 

 

 
октобар 2018. 

 

 

 

 

 
Крај другог 

полугодишта 

2019. 

 

 

 
Крај првог 

полугодишта 

повећање самопоуздања и напредовање у 

учењу и понашању. 
 

 

 

 
-Пружање адекватне подршке и помоћи деци у  
зависности од врсте проблема. 
 

 

 

 

 
-Превенција насиља у школи, нарочито 

превенција насиља путем ИКТ-а. 

 

 

 

- Стварање толеранције, ненасиља, 

поштовања различитости у школи. 

- Прихватање и поштовање правила која 

су сами ученици предложили. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Истицање и промоција позитивних људских 

вредности. 
 

 

 
Истицање и промоција позитивних људских 

вредности. 
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нт и 

одељењс

ке 

стареши

не. 

 
Школски 

парламе

нт 

IV 

 

САРАДЊА СА 

РОДИТЕЉИМА 

 
- Информисање Савета 

родитеља о циљевима 

рада тима 

 
-Информисање 

родитеља о идеји и 

циљевима активности 

чији је циљ превенција 

насиља,  на 

родитељским 

састанцима 

(Теме:Психичке 

карактеристике деце 

првог разреда- психолог, 

Значај одмора и сна за 

понашање деце у 

школи-педагог, 

Iр..;Индивидуалност 

код деце,IIIр.-психолог, 

педагог; Помоћ 

родитеља и школе у 

адаптацији ученика на 

пети разредIVр 

психолог, педагог, 

помоћник директора; 

Улога породице  и 

школе у превенцији 

насиља- V, VI разред). 

 
-Саветодавни рад са 

родитељима чија деца 

имају тешкоће у 

понашању и адаптацији 

на школу, и поштовање 

школских правила.( 

поремећај пажње, 

проблеме из 

аутистичног спектра, 

АДХД... 
-Информисање 

родитеља о формирању 

Вршњачког тима у 

школи. 
 
-Укључивање родитеља 

у активности школе, 

 
Чланови Тима 

 

 

 

 
 Психолог, 

педагог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Стручни 

сарадници, 

директор, 

одељењске 

старешине, 

наставници 
 

 

 

 
Родитељски 

састанци, Савет 

родитеља 
 

 
-Тим, учитељи, 

разредне 

старешине, Тим 

за маркетинг 

школе 
 

 

 

 

 

 

 
Новембар, 

фебруар, април, 

мај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Током године 
 

 

 

 

 

 

 

 
На почетку и 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Током године 
 

 

 

Сензибилисање родитеља  
за прихватање и ширење 
 идеје Тима.  

 
Сензибилисање родитеља  
за прихватање и  
ширење идеје школе с циљем креирања 

културе мира у школи . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Боља адаптација деце на школу и добра 

социјализација свих ученика школе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Развијање сарадничких односа са родитељима.  
Добијање потребних  
савета за  
боље прилагођавање деце на школу, као и 

развијање заједничких стратегија рада на 

релацији наставник-родитељ. 
 

 
Превенција наркоманије и осталих болести 

зависности. 
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чији је циљ заштита 

деце од насиља, 

прилком јавних 

манифестација школе.. 
 
-Родитељски састанци 

на којима се презентује 

теме о улози школе и 

родитеља у раду са 

децом а са циљем 

стварања сигурне 

школе. 
-Родитељски састанци 

на тему превенције 

наркоманије. 
 

 

 

 

 
Родитељски састанак за 

родитеље шестог 

разреда на 

тему:“Вршњачко 

насиље и насиље путем 

интернета.“ 

 

 

 
-Израда плаката за 

родитеље. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стручни 

сарадници, 

одељењске 

старешине. 
 

 

 
инспектор за 

сузбијање 

наркоманије 

(СУП), психолог 

и психијатар из 

Дечије болнице. 

 

 

 

 

 
Малолетничка 

деликванција-

СУП. 

 
Психолог, 

педагог, Тим 

 
Прво 

полугодиште 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Друго 

полугодиште 
 

 

 

 
Током године 

 

 

 
Превенција насиља, са нагласком на насиље 

путем ИКТ-а. 
 

 
Оснаживање родитеља за пружање помоћи и 

подршке деци. 
 

 
Укључивање родитеља у живот и рад школе. 
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ПОДРУЧЈЕ РАДА 

V 

САРАДЊА  СА 

СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА 

ШКОЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

САРАДЊА СА 

СТРУЧНИМ 

ИНСТИТУЦИЈА

МА И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊ

Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII 
ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

АКТИВНОСТИ 

 

 

- Сарадња са 

Тимом за 

самовреднова

ње рада школе 

(анализа 

стања, 

дефинисање 

приоритетних 

области, 

размена-

заједничка 

припрема 

показатеља 

инструмената, 

заједничка 

анализа 

резултата 

везаних за  

превенцију 

насиља, 

предлагање 

мера за 

унапређивање, 

праћење 

спровођења 

мера) 

- Сарадња са 

Тимом за ИО 

 

- Сарадња са 

стручним 

тимом за 

развојно 

планирање 

 

 

 

 

 

- Сарадња са 

Педагошким 

колегијумом 

 

 

 

- Сарадња са 

Ђачким 

парламентом 

 

НОСИОЦИ 

АКИВНОСТИ 

 
Тим, Тим за 

самовредновање  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стручни тим за 

ИО, 
Тим за 

превенцију 

насиља 
 

 
Тим,Тим за 

развојно 

планирање 
 

 

 

 

 

 
Тим , 

Педагошки 

колегијум 
 

 

 
Тим 

 

 

 

 

 
Тимови 
 

 

 

 

 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Током године 

 

 

 

 

ОЧЕКИВАНИ  
ИСХОДИ 
ЗАШТО? 

 
Унапређивање позитивне атмосфере на нивоу 

школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Снимање стања о насиљу  
и заједничко 
дефинисање  
превентивних мера.Предлози за израду ПП и 

ИОП-а. 
 
Анализа циљева,  
приоритета  
и задатака,  
осмишљавање стручног 
усавршавања наставника... 

 

 

 

 

-Осигурање и унапређивање 

 васпитно-образовног рада  

у установи, стандарди образовања, 

праћење напредовања деце, квалитетно 

образовање за све. 

 

-Организовање разних  

кампања за стварање 

 климе за прихватање свих ученика 

Укључивање ученика 

 са одређеном врстом тешкоће у 

понашању у рад парламента... 

-Заједничко организовање активности 

изван  просторија школе. 

 

-Идентификација деце са  

сметњама у развоју,  

планирање стратегија  

за пружање подршке деци,  

сарадња са родитељима,  

осмишљавање мера и  

активности превенције насиља и 

реаговања у ситуацијама насиља 
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- Сарадња са 

Тимом за 

маркетинг 

школе 

 

 

 

- Сарадња са 

Одељенским 

веће, 

Стручним 

већем за 

разредну 

наставу, 

Стручним 

већем за 

област, 

Наставничким 

већем 

- Сарадња са 

Вршњачким 

тимом 

 

 

 

 

 

- Сарадња са 

центром за 

социјали рад, 

здравственим 

службама и 

локалним 

заједницама, 

другим 

школама, 

СОШ“Др 

Милан 

Петровић“ 

Нови Сад, 

Интересорном 

комисијом 

- Стручно 

усавршавање 

посредством 

семинара и 

праћења 

стручне 

литературе. 

- Информисање 

Тим  и наведена 

већа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цео колектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТИМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Током године. 
 

 

 

 

 

 
Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
јун 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Током године 

давање података  

о реализацији планираних активности... 

 

 

 

 

 

 

 

Добијање потребне  

подршке и помоћи 

 у раду са децом. 

 

 

 

Праћење конкурса  

у вези стручног усавршавања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сензибилисање колектива за реализацију 

активности с циљем стварања ненасиља у 

школи. 

 

 

-Оснаживање колектива у  

реализацији планираних активности у 

школи. 

 

 

 

 

 

-Добијање реалне  

слике о  

ефикасности 

 примењених стратегија 

 у раду са децом школе 

 -Добијање реалне слике 

 о ефикасности 

рада Тима.  
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о иновацијама, 

конкурсима, 

семинарима 

Министарства 

просвете... 

- Континуирано 

информисање 

колектива о 

акцијама тима 

и 

организовање 

едукација на 

нивоу школе 

на тему 

стварања 

толерантне 

школске климе 

 

 

 

- Израда 

Годишњег 

програма рада 

Тима 

- Израда 

Годишњег 

извештаја о 

раду тима 

- Израда  

педагошких 

профила 

- Вођење 

евиденције о 

сарадњи са 

родитељима, 

- Вођење 

евиденције о 

састанцима 

тима 

- Вођење 

евиденције о 

активностима 

тима 

- Вођење 

евиденције о 

заједничким 

активностима 

са другим 

тимовима 

- Вођење 

евиденције о 

истраживањим

 

 

 

 

 
ТИМ  
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а везаних за 

превенцију 

насиља. 

 

 

 

4.6.2.  СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ-(СТИО) 

ЧЛАНОВИ ТИМА: 

 
-Председник / координатор тима: Сузана Утјешановић -проф. српског језика 

-Чланови тима: Жарко Мушицки -директор школе 

                           мр Маја Петаков-Вуцеља -психолог школе 

                           Ивана Лазић -педагог школе 

                           Зорица Николић -проф. српског језика 

                           Слађана Радуловић -проф. разредне наставе 

                           Невенка Јоцић -проф. разредне наставе 

                           Дијана Кекић -проф. разредне наставе 

                           Ђорђе Мушицки -проф. разредне наставе 
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ПОДРУЧЈЕ 

РАДА 
ОПИС АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОЧЕКИВАНИ  

ИСХОДИ 

ЗАШТО? 

I 

ИНФОРМИСАЊ

Е НА НИВОУ 

ШКОЛЕ О 

ЦИЉЕВИМА 

ИО, 

ПРЕДВИЂЕНИМ 

САДРЖАЈИМА 

И 

АКТИВНОСТИ

МА 

НЕОПХОДНИМ 

ЗА УСПЕШНУ 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ИО 

-Подсећање  запослених на 

Закон о систему 

образовања и васпитања 

који је ступио на снагу 

11.09.2009.г. 

 

 

 

 

-Информисање 

Наставничког већа о 

циљевима  и садржајима 

обука везаних са пружање 

помоћи и подршке деци са 

одређеном врстом тешкоћа 

у учењу и понашању од 

стране појединачних 

чланова колектива који су 

завршили те едукације. 

-Информисање и планирање 

едукација чији је циљ 

пружање подршке деци са 

тешкоћама у развоју 

 

 

Информисање Педагошког 

колегијума о циљевима, 

садржајима обуке и 

активностима након ње. 

 

-Информисање Савета 

родитеља  и родитељским 

састанцима о циљевима ИО. 

 

-Информисање  Школског 

одбора о актуелним 

дешавањима у школи у вези 

реализације  садржаја ИО. 

 

 

 

-Континуирано 

информисање Ђачког 

парламента о актуелним 

дешавањима у школи у вези 

реализације  садржаја ИО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

Стручни тим за ИО 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови колектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови тима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог и остали 

чланови тима 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

Стручни тим за ИО 

септембар  

 током године 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

током године. 

 

 

 

током године. 

 

 

током године 

-Потпуна сензибилизација 

 колектива са  

законском регулативом о 

ИО. 

-Освешћивање колектива да  

је ИО наша  

професионална  

и законска обавеза .  

-Подсећање  колектива о  

обавези и процедури израде  

ИОП-а заснованих на  

педагошком профилу 

детета. 

 

-Сензибилисање колектива 

за  

развијање концепта ИО. 

-Упознавање колектива са  

практично примењивим 

идејама са семинара у раду 

са децом са  

одређеним тешкоћама. 

. 

-Упознавање колектива о 

 идејама са семинара и 

развијање предлога за рад 

са конкретним ученицима. 

регулисане 

законском регулативом. 

 

 

 

 

 

 

-Сензибилисање родитеља  

за прихватење и  

ширење идеје ИО. 

 

 

 

-Упознавање Школског  

одбора о  

значају њихове улоге у 

 реализацији  

ИО. 

 

-Сензибилисање деце за  

прихватање и  

поштовање различитости. 

-Организовање  

заједничких активности  

ученика и наставника 

с циљем учења и  

неговања поштовања   

међусобне различитости. 
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ПОДРУЧЈЕ 

РАДА 
АКТИВНОСТИ 

НОСИОЦИ 

АКИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОЧЕКИВАНИ  

ИСХОДИ 

ЗАШТО? 

II 

ИЗРАДА ПЛАНА 

РАДА ШКОЛЕ 

СА  

ОПЕРАЦИОНАЛ

ИЗАЦИЈОМ  

ИО 

-Израда Годишњег плана 

рада школе са 

операционализацијом 

инклузивног образовања. 

Стручни тим за ИО До 15. септембра -Израђен план активности 

за  

ИО за школску  

2014/2015. годину. 

 Израда додатка Школском 

програму у вези израде 

ИОП. 

Стручни актив за 

развој школског 

програма 

До 15. септембра -Евидентиран број ученика 

са  

сметњама у развоју и  

израђен оквирни план  

активности за реализацију 

ИО  

у оквиру сваког  

Школског програма. 

 

III 

ЕВИДЕНТИРАЊ

Е И РАД СА 

УЧЕНИЦИМА 

СА СМЕТЊАМА 

У РАЗВОЈУ И СА 

ИНВАЛИДИТЕТ

ОМ 

-Подела анкете учитељима 

и одељењским старешинама 

која би се односила на 

евидентирање ученика који 

изискују посебан 

педагошки приступ 

 

-Анализа реализације Плана 

уписа ученика у први 

разред.     

Стручни тим за ИО 

 

 

 

 

Стручни сарадници 

 

 

 

  До 15. септембра 

и током године 

 

 

 

Крај јуна и крај 

августа 

Евидентирање ученика  

 са  одређеним тешкоћама у 

развоју 

 

 

 

 -Снимање стања ученика 

којима је потребна 

образовно-васпитна 

подршка 

од првог до осмог разреда 

 

 

 

 

 

 

- Формирање базе података 

о деци са сметњама у 

развоју 

 

- Присуствовање једног од 

чланова Тима на седницама 

Одељењског већа 

 

 

 

 

 

- Индивидуални рад са 

децом са сметњама у учењу 

и развоју 

 

 

 

 

-Израда Педагошких 

профила, ИОП-а и 

-Разредне 

старешине 

-Стручни 

сарадници 

-Стручни тим за ИО 

 

 

 

 

 

 

 

- Стручни 

тим 

- Психолог, 

педагог 

 

 

Чланови СТИО 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог, психолог, 

учитељи, 

наставници 

 

 

 

август, 

септембар, 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

-Израда оквирног списка 

 ученика  

којима је потребна  

образовна подршка и  

корективни-терапијски  

рад. 

-Израда оквирног списка 

 о броју ученика за које ће 

евентуално бити  

неопходна израда 

Педагошког профила и 

евентуално ИОП-а. 

 

 

-Евидентирање броја 

ученика  

са одређеном 

 врстом тешкоћа. 

-Лакша организација  

образовно-васпитног  

и корективног рада 

 са поменутим ученицима. 

 

 

-Боља социјална адаптација 

неведене деце у одељењу  

и школи, 

повећање самопоуздања и 

напредовање у учењу. 

 

-Пружање адекватне  

подршке  
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одређивање врсте ИОП-а. 

 

-Организација рада са 

даровитим ученицима 

-Укључивање деце са 

тешкоћама у развоју и из 

осетљивих група у разне 

секције (луткарска, драмска, 

еколошка...) 

 

 

 

 

 

 

 

-  Драмска секција у 

боравку- укључивање деце 

са тешкоћама у развоју 

 

-Укључивање деце са 

тешкоћама у развоју и из 

осетљивих група у 

реализацију Babyexita 

- Реализација активности 

„Наша срца куцају у истом 

ритму“ 

- Укључивање деце са 

тешкоћама у развоју и из 

осетљивих група у 

реализацију манифестације 

школе „Звезде добрице“  

-  Укључивање деце са 

тешкоћама у развоју и из 

осетљивих група у разне 

спорстка активности. 

Стручни сарадници, 

учитељи, 

предметни 

наставници, 

родитељи- Мали 

тим. 

 

Тим, одељењске 

старешине 

предметни 

наставници 

 

Координатор 

драмске секције 

Сузана 

Утјешановић, 

 

Координатор 

луткарске секције 

Марија Ранић 

 

Координатори 

еколошке секције 

 

-Учитељице из  

продуженог боравка  

 

 

 

-Координатори за 

реализацију ове 

манифестације 

-Координатори за 

реализацију ове 

манифестације 

 

Тим за заштиту 

деце од насиља,СТ 

ИО, психолог 

 

 

Учитељи, 

наставници 

физичког 

васпитања 

 

 

током године 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

мај 

 

 

у планираном 

термину 

 

 

септембар/ 

октобар 

 

 

 

 

током године 

и помоћи децу у  

зависности од врсте 

сметњи. 

 

-Пружање адекватне  

подршке у развоју њихових 

способности и талената.  

 

 

 

 

 

Боља социјална адаптација 

неведене деце у одељењу  

и школи, повећање 

самопоуздања и 

напредовање у учењу, 

сензибилисање других 

ученика за прихватање 

вршњака са тешкоћама у 

развоју. 

 

 

 

 

 

 

Боља социјална адаптација 

неведене деце у одељењу  

и школи, повећање 

самопоуздања и 

напредовање у учењу, 

сензибилисање других 

ученика за прихватање 

вршњака са тешкоћама у 

развоју. 

IV 

 

САРАДЊА СА 

РОДИТЕЉИМА 

 

-Информисање Савета 

родитеља о циљевима ИО. 

 

-Информисање родитеља о 

идеји и циљевима ИО на 

родитељским састанцима. 

 

-Саветодавни рад са 

родитељима чија деца имају 

тешкоће у учењу 

(дислексија, дисграфија, 

дискалкулија...), поремећај 

пажње, проблеме из 

аутистичног спектра... 

 

-Укључивање родитеља у 

 

Директор, 

координатор  СТ 

ИО, психолог, и 

остали чланови 

тима 

 

-Стручни 

сарадници, 

учитељи, разредне 

старешине 

 

 

-Стручни 

сарадници, 

учитељи, разредне 

старешине 

 

током године. 

 

 

током године 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

Сензибилисање родитеља  

за прихватење и ширење 

 идеје ИО.  

 

Сензибилисање родитеља  

за прихватење и  

ширење идеје ИО. 

 

 

 

Напредовање ученика. 
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израду ИОП-а. 

 

Сарадња са родитељима, 

члановима Друштва за 

помоћ особама са аутизмом 

града Новог Сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТИО 

 

 

Стручни сарадници 

школе 

 

 

током године 

Напредовање ученика. 

 

Добијање потребних  

савета за  

прилагођавање  

стратегија рада са  

децом из спектра аутизма. 

 

 

 

 

 

 

ПОДРУЧЈЕ 

РАДА 

V 

САРАДЊА  СА 

СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА 

ШКОЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

САРАДЊА СА 

СТРУЧНИМ 

ИНСТИТУЦИЈА

МА И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊ

Е 

 

 

АКТИВНОСТИ 

 

 

- Сарадња са Тимом 

за самовредновање 

рада школе 

(анализа стања, 

дефинисање 

приоритетних 

области, размена-

заједничка 

припрема 

показатеља 

инструмената, 

заједничка анализа 

резултата везаних 

за инклузију, 

предлагање мера за 

унапређивање, 

праћење 

спровођења мера) 

- Сарадња са Тимом 

за заштиту деце од 

насиља  

- Сарадња са Тимом 

за заштиту деце од 

насиља у вези 

активности: „Избор 

звезда добрице“ 

припрема приредбе 

у којима ће 

учествовати и деца 

са одређеном 

врстом тешкоћ.е  

 

- Сарадња са 

Стручним тимом за 

развојно планирање 

 

- Сарадња са 

Педагошким 

колегијумом 

 

- Сарадња са Ђачким 

парламентом. 

 

НОСИОЦИ 

АКИВНОСТИ 

 

Стручни тим за ИО, 

Тим за 

самовредновање  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручни тим за ИО, 

Тим за заштиту 

деце од насиља 

 

 

 

 

 

Стручни тим за ИО, 

Тим за заштиту 

деце од насиља 

 

 

 

 

 

Тим за ИО,Тим за 

развојно планирање 

 

 

Тим за ИО, 

Педагошки 

колегијум 

 

 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЧЕКИВАНИ  

ИСХОДИ 

ЗАШТО? 

 

Унапређивање ИО на  

нивоу школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимање стања о насиљу  

и заједничко 

дефинисање  

превентивних мера. 

 

Развијање и неговање 

позитивних људских 

вредности,  

као што су: толеранција,  

поштовање различитости  

и ненасиље. 

 

 

 

 

 

Анализа циљева,  

приоритета  

и задатака,  

осмишљавање стручног 

усавршавања наставника... 

 

-Осигурање и унапређивање 

 васпитно-образовног рада  

у установи,  

стандарди образовања,  

праћење напредовања  
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VII 

ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦ

ИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сарадња са 

Одељенским већем, 

Стручним већем за 

разредну наставу, 

Стручним већем за 

област, 

Наставничким 

већем 

- Сарадња са 

председницима 

већа који ће имати 

задатак да 

подсећају чланове 

свог већа о обавези 

израде педагошких 

профила и мера 

индивидуализације 

 

- Сарадња са 

Центром за 

социјали рад, 

здравственим 

службама и 

локалним 

заједницама, 

другим школама, 

ОШ“Др Милан 

Петровић“ Нови 

Сад, Интересорном 

комисијом. 

- Стручно 

усавршавање 

посредством 

семинара и праћења 

стручне литературе. 

- Информисање о 

иновацијама, 

конкурсима, 

семинарима 

обљављеним на 

сајту ДИЛСА, 

СУРСА, 

Министарства 

просвете, Завода за 

стручно 

усавршавање 

наставника. 

 

 

 

 

 

 

- Израда Годишњег 

програма за ИО 

- Израда ИОП-а 

- Вођење евиденције 

о сарадњи са 

родитељима, 

- Вођење евиденције 

о састанцима Тима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ ИО и наведена 

већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цео колектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТИО 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

деце,  

квалитетно образовање за 

све. 

 

-Организовање разних  

кампања за стварање 

 климе за прихватање ИО,  

Укључивање ученика 

 са сметњама у развоју у рад 

парламента... 

 

-Идентификација деце са  

сметњама у развоју,  

планирање стратегија  

за пружање подршке деци,  

сарадња са родитељима,  

осмишљавање мера и  

активности за ИОП-е,  

давање података  

о реализацији ИОПа... 

 

 

 

 

 

Добијање потребне  

подршке и помоћи 

 у раду са децом. Заједничко 

осмишљавање активности 

деце из ОШ „Др Милан 

Петровић“ Нови Сад, и 

наших ученика. 

 

 

 

 

 

Праћење конкурса  

у вези стручног 

усавршавања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Оснаживање колектива у  

реализације инклузивног 

 образовања у школи.  
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4.6.3.  СТРУЧНИ ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Директор школе је у складу са Законом и Статутом, оформио је Тим за стручно усавршавање који се 

бави пословима из ове области у оквиру описа послова свог радног места. 

Чланови тима су : 

1. Милка Барјактаровић, професор разредне наставе 

2. Јелена Зорић, професор енглеског језика 

3. Весна Марчета, професор разредне наставе 

4. Марија Васић, професор разредне наставе 

5. Вера Козоморић, професор енглеског језика 

 

Циљ рада Тима за  стручно усавршавање  је планирање и праћење сталног стручног усавршавања 

наставника и стручних сарадника ради стицања нових и усвршавања постојећих компентенција 

важних за успешно остваривање и унапређивање образовно-васпитног рада  у школи.       

 

Задаци Тима:    

- обезбеђивање равномерне укључености  наставника и стручних срадника 

 у стручно усавршавање 

- реализовање различитих облика стручног усавршавања 

- давање шансе запосленима да на различите начине учествују у стручном усавршавању 

- осигуравање квалитетнијег рада у школи ( применом иновација) 

- усклађивање стручног усавршавања са потребама запослених и школе 

- ефикасно коришћење  ресурса и капацитета установе намењених 

потреби стручног усавршавања 

- информисање запослених и координирање рада запослених у размени 

искустава,унапређивању струке и напредовању у звања 

- кординација са Развојним тимом и Тимом за самовредновање  

- информисање о презентацијама уџбеника и дидактичких материјала издавачких кућа 

 

 

      Активности Тима: 

- Вођење евиденције 

о активностима 

Тима 

- Вођење евиденције 

о заједничким 

активностима са 

другим тимовима. 

- Вођење евиденције 

о истраживањима 

везаних за ИО 

 

 

-Добијање реалне  

слике о  

ефикасности 

 примењених стратегија 

 у раду са децом са 

посебним потребама и 

даровитом децом. 

-Добијање реалне слике 

 о ефикасности 

рада Стручног тима за ИО.  
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- организовање седница Тима за стручно усавршавање 

- организовање седница Тима за стручно усавршавање и Стручног актива за развојно 

планирање у циљу консултовања 

- упознавање запослених са Правилником о сталном стручном  усавршавању и Приручником за 

плнирање стручног усавршавања и   напредовања 

- прикупљање података о досадашњем стручном усавршавању и  

      напредовању запослених  

- утврђивање потреба и интересовања запослених за сталним стручним усавршавањем 

- сагледавање понуда ( Каталог програма,сајт Министарства,Педагошког завода,ЗУОВ...) 

- анализа одобрених и наменски добијених финансијских средстава 

- организовање стручног усавршавања у школи 

- редовно и систематско информисање о текућим активностима у школи и ван ње у  вези са 

стручним усавршавањем 

- израда годишњег Плана стручног усавршавања запослених 

- израда предлога бодовне листе за стручно усавршавање 

- писање извештаја о реализацији Плана стручног усавршавања и  

      напредовања у школи 

- израда  плана рада тима, вођење  документације и записника о свом раду 

- подношење годишњег  извештаја  и извештаја директору о свом раду 

- други послови у вези са стручним усавршавањем које одреди директор или помоћник 

директора  

4.6.4.  СТРУЧНИ ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

ЧЛАНОВИ ТИМА: 

 
-Председник / координатор тима: Александра Спасић 

-Чланови тима: Жарко Мушицки -директор школе 

                            Ивана Лазић, педагог школе 

                           Мирјана Филиповић -проф. музичке културе 

    Драгица Кривокућа -проф. хемије 

                           Мирјана Петровић -проф. разредне наставе 

             Исидора Дрљача -проф. енглеског језика 

                           Мирјана Илкић -проф. разредне наставе 

                           Биљана Латиновић -проф. разредне наставе 

                           Наташа Павловић / Јелена Шовљански -проф. разредне наставе 

 

 
ИЗАБРАНА 

КЉУЧНА 

ОБЛАСТ 

ПОДРУЧЈА 

ВРЕДНОВА

ЊА 

ПРЕДВИЂЕН

Е 

АКТИВНОС

ТИ 

ВРЕМЕНС

КА 

ДИНАМИК

А 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОС

ТИ 

ТЕХНИКЕ И 

ИНСТРУМЕН

ТИ 

 

НАЧИН  

ЕВАЛУАЦИ

ЈЕ 

  

  

  

  

  

  

 У школи 

функционише 

систем 

пружања 

подршке 

ученицима. 

 

 

У школи се 

договор о 

показатељима 

самовредновања 

и 

одговорностима 

чланова тима 

  

  

  

  

 Септембар 

2018. 

  

  

директор школе, 

координатор 

тима, чланови 

тима  

  

  

  

  

  

/ 

  

  

  

  

записници са 

одржаних  

састанка  проучавање 

области 

квалитета и 
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ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИ

МА 

подстиче 

лични, 

професионални 

и социјални 

развој ученика. 

 

У школи 

функционише 

систем 

подршке деци 

из осетљивих 

група. 

 

  

договор о 

циљевима, 

стандардима, 

индикаторима и 

показатељима 

које треба 

преиспитати 

одабир 

инструмената, 

техника и 

доказа који ће се 

користити при 

вредновању 

одабраних 

показатеља 
Октобар 2018. 

утврђивање 

временске 

динaмике 

реализације 

предвиђених 

активности 

 Утврђивање 

смерница које се 

односе на 

показатеље, 

технике и 

инструменте 

Новембар 

2018.- 

децембар 

2018. 

координатор 

тима, чланови 

тима  

Наставници, 

одељенске 

старешине 

    

 записници са 

одржаних 

састанака; 

примерци 

инструмената и 

доказа који ће 

се користити у 

процесу 

вредновања 

  

Израда 

инструмената-

анкете за 

наставнике и 

ученике 

одабир узорка за 

анкетирање у 

школи 

координатор 

тима, чланови 

тима 

посматрање: чек 

листе  

анкетирање: 

упитници за 

ученике 

спровођење 

анкетирања и 

обрада података Јануар 2019.   

.  

координатор 

тима; чланови 

тима   

посматрање: чек 

листа; 

анкетирање: 

упитници које је 

тим направио по 

стандардима 

квалитета рада 

установе 

Анализирање 

педагошке 

документације 

наставника и 

школе 

Анализирање 

учешћа ученика у 

раду школе и 

ваннаставним 

попуњене 

анкете и чек 

листе; белешке 

са разговора;  

анализа 

добијених 

података, 

уочавање јаких 

и слабих страна 

и писање 

извештаја 

 

  

фебруар 2019. 

 

директор, 

координатор 

тима, чланови 

тима Одељенске 

старешине 

извештај о 

самовредновањ

у, записник за 

Наставничког 

већа, израђен 

акциони план, 

годишњи план 

рада школе 

,  

Анализа стања-

система 

подршке 
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ученика  

давање предлога 

у вези са 

унапређи-вањем 

уочених 

слабости са 

дефини-сањем 

критеријума 

успеха (израда 

акционог плана) 

и уграђивање 

акционог плана 

у Годишњи план 

рада установе 

  

Мај 2019. 

  

активностима 

  

Посматрање 

наставног 

процеса , анализа 

помоћи и подршке 

ученицима при 

преласку у други 

циклус 

образовања и 

средњу школ 

Евиденције, 

извештаји  

  

 

4.6.5. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА 

ЧЛАНОВИ ТИМА: 
-Председник / координатор тима: Јелена Зец -проф. разредне наставе 

-Чланови тима: Александра Милошевић -проф. математике 

                           Ивана Петровић -проф. физике 

                           Татјана Мудрински -проф. географије 

                           Сања Мојић -проф. разредне наставе 

                           Нина Димитријевић -проф. разредне наставе 

                           Кристина Којић -проф. биологије 

                           Софија Радојчин -проф. разредне наставе 

                           Нада Пуртић -проф. енглеског језика 

Назив 

активност

и 

Носилац 

активности 

Сарадници Опис 

активности 

Време 

реали-

зације 

Средства Очекивани 

резултати 

1. 

Упознавањ

еродитеља 

и 

ученикасао

бразовнимс

тандардима 

Сви чланови 

тима 

Одељењске 

старешине 

На родитељским 

састанцима и 

часовима одеље-

нског старешине 

наставници су 

дужни да упо-

знају ђаке и 

родитеље I и V 

разреда са 

образовним 

стандардима 

септе-

мбар 

ППТ 

презента-

ција 

Ученици и 

родитељи су 

упознати са 

образовним 

стандардима 

и разлогом 

њиховог 

постојања 

2.Упознава

њенаставн

икасановит

е-тима у 

обла-

стинаста-

внихметода 

и 

обликарада 

Сви чланови 

тима 

Наставници Чланови тима 

упознају 

наставникесанов

итетима у 

настави 

Током 

целе 

шко-      

лске       

године 

ППТ           

презента-

ција 

Наставницису

упознатисано

витети-ма у 

настави 



ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА                                                                школска 2018/2019. година 

 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Провера 

остварено-

сти 

образовних 

стандарда 

Сви чланови 

тима 

 Сви наста-

вници  код 

којих се 

примењују 

образовни 

стандарди 

Провераобразов

них стандарда 

који ће се 

вредновати на 

нивоу школе. 

 

фебру-

ар 

 

 

 

 

 

тестови Урађени 

тестови 

4. 

Анализа 

урађених 

тестова  

 

 

 

5. 

Реализациј

аогледноги

лиугле-

дногчаса 

Сви чланови 

тима 

 

  

 

Свичлановит

има 

 

Председни-

циактива и 

одељењскес

тарешине 

 

 

Наставници 

На 

стручнимактиви

маанали-

зиратирезулта-те 

тестова и дати 

предлоге за 

њиховуефика-

снију примену 

Одржатиогледни

илиугледничасуз

применуинова-

тивнихметода 

март 

 

 

 

 

 

 

 

април 

 

тестови 

 

 

 

 

 

 

ПТТ пре-

зентација, 

листићи 

Наставницису

упознатисарез

ултатимаурађ

енихтестова. 

 

 

 

Наставницису

упознатисапр

именомсавре

менихметода 

и 

иновативнихо

бликарада. 

6. 

Представљ

а-ње 

резултата  

тестоваобр

азовнихста

ндарда 

 

Свичлановит

има 

 

Наставници 

НаНаставни-

чком већу члано-

ви тима инфор-

мишу наставни-

ке 

орезулатиматест

овананивоушкол

е 

мај ППТ 

презента-

ција 

Наставницису

упознатисана

предо-

вањемучени-

ка и остваре-

нимрезулта-

тима, као и 

потребнимме

рамазањихову

ефи-

каснијуприме

ну. 

7. 

 Сарадња 

са 

члановима 

Развојниг 

тима и 

Тима за 

евалуацију 

Сви чланови 

тима 

Чланови 

ових тимова 

Сарадња ради 

ефикасније 

комуникације са 

циљем 

побољшања 

примене образо-

вних стандарда 

Током

целешк

о-

лскего

дине 

 Правовремено 

информисање 

о новинама  
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4.6.6.  СТРУЧНИ ТИМ ЗА КООРДИНИСАЊЕ СТАНДАРДА ЗА РАД 

УСТАНОВА 

 
ЧЛАНОВИ ТИМА: 

 
-Председник / координатор тима: Маријана Вучај -проф. разредне наставе 

-Чланови тима: Драгана Ћосић -проф. разредне наставе      

 Марина Петковић -проф. математике    

Ивана Делић -проф. енглеског језика    

Наташа Пашић -проф. разредне наставе     

Татјана Лекић -проф.српског језика     

Мирослава Урошевић-секретар школе   

Весна Цветановић -проф. информатике и рачунарства, помоћник дир. школе 

 

р

б

р. 

активнос

ти 
задаци циљ 

време 

реализациј

е 

ноциоци 

активности 

Напом

е 

не 

1. Израда 

плана 

рада и 

организа

ција 

Подела 

задужења 

међу 

члановима 

тима 

Упознавање  

чланова тима са 

целокупном процедуром 

спољашњег вредновања и 

укључивање у 

прикупљање докумената   

-мотивисање за активно 

приступање свим задацима 

септембар 

 

Координатор 

тима за 

евалуацију и 

чланови 

 

реализо

вано 

 

2. Сарадња 

са 

тимовима 

и 

сакупља

ње 

документ

ације 

Прегледање 

прикупљеног 

материјала  

- 

приоритети: 

1.Годишњи 

план рада 

школе и 

Извештај о 

раду школе 

2.упућивање 

наставног 

особља у 

стандарде 

који се 

односе на 

наставу и 

учење, 

образовна 

постигнућа 

ученика и 

подршку 

Мотивисати тимове да 

савесно и на време 

обављају своје дужности, 

како би отпочеле промене 

у смеру побољшавања 

рада школе 

 

новембар 

Координатор 

тима за  

евалуацију  и 

чланови 
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ученицима 

 

3. 

 

Сарадња 

са 

тимовима 

и обрада 

података 

 

• обрада 

података 

• прикупља

ње извештаја 

од тимовима 

• писање 

извештаја 

тима за 

евалуацију 

 

Препознавање 

показатеља на којима 

треба радити, како би се 

они побољшали 

 

 

фебруар 

 
 

 

Координатор 

тима за 

евалуацију и 

чланови 

 
 

4. Сарадња 

са 

тимовима 

и обрада 

података 

• обрада 

података 

• прикупља

ње извештаја 

од тимовима 

• писање 

извештаја 

тима за 

евалуацију 

Препознавање показатеља 

на којима треба радити, 

како би се они побољшали 

мај 

током 

школске 

године 

 
 

Координатор 

тима за  

евалуацију и 

чланови 

 
 

5. Припрем

а 

акционог 

плана 

Припрема 

акционог 

плана и 

подела 

задужења 

Осмишљавање конкретних 

активности које треба 

спровести приликом 

екстерне евалуације 

током 

школске 

године 

Координатор 

тима за  

евалуацију и 

чланови 

 

6. Реализац

ија 

акционог 

плана 

Покретање 

конкретних 

акција, 

праћење 

реализације, 

извештавање 

о 

постигнутим 

резултатима 

Оснаживање свих 

учесника у образовно-

васпитном процесу да 

узму активно учешће у 

уношењу промена са 

циљем постизања високог 

нивоа остварености 

процењиваних показатеља 

током  

школске  

године 

Координатор 

тима за  

евалуацију и 

чланови 

 

7. Израда 

завршног 

извештај

а 

Израда 

завршног 

извештаја и 

предлог мера 

за 

побољшање 

рада школе 

Постизање високог нивоа 

остварености стандарда 

квалитета рада школе 

након 

завршене  

школске 

године 

Координатор 

тима за 

евалуацију и 

чланови 
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4.6.7.   СТРУЧНИ ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 

 

Чланови Тима за маркетинг школе: 
➢ Исидора Вукелић, професор разредне наставе 

➢ Љиљана Јовановић, професор разредне наставе 

➢ Светлана Бојиновић, професор разредне наставе 

➢ Биљана Ковач, професор ликовне културе 

➢ Дејан Грбић, професор разредне наставе 

➢ Александра Рујевић, професор разредне наставе 

➢ Бранко Ранић, професор техничког образовања 

➢ Игор Петковић, професор техничког образовања 

 

У друштву знања, школе постају одговорне за практично функционисање и резултате. Развој 

школа се постиже континуираним унапређењем рада и одрживости јаких страна. Имплементација 

многобројних процеса у образовни систем, захтева компетентног наставника и добро организован 

менаџмент школе, који кроз тимски рад, сарадњу на интерном и екстерном нивоу и односима са 

јавношћу, школу треба да рекламира и промовише. 

Промоција и маркетинг школе, уз истицање онога што је посебно вредно и специфично, неопходни 

су да би се привукла пажња заинтересованих стејкхолдера и јавног мњења.  

 

❖ Циљеви рада Тима за маркетинг школе: 

❖ Повећање привлачности и угледа школе  

❖ Повећати квалитет ентеријера и екстеријера 

❖ Побошање реализације сарадње са родитељима – «Отворена Врата»  

❖ Унапређење сарадње школе са васпитно – образовним, културним, спортским и другим 

институцијама и установама у локалној заједници. 

 

❖ Задаци Тима: 

❖ Повећати углед и промовисати рад школе у локалној заједници, 

❖ Унапредити квалитет сарадње са родитељима, локалном заједницом и медијима ради боље 

промоције рада установе,  

❖ Презентовање рада школе кроз медије,  

❖ Предузимати активности на унапређивању угледа и обележја школе у циљу боље промоције рада 

школе, 

❖ Промовисање свих акција организованих у школи,  

❖ Промовисати савремену, ефикасну и квалитетну наставу, прилагођену потребама и 

интересовањима ученика и наставника, 

❖ Презентовање јавности резултате примене нових метода, 

❖ Израда сајта школе и ажурирање података, 

❖ Организација изложбе (ликовне, фотографија, дечјег стваралаштва...), 

❖ Организација културно-уметничких активности школе (приредбе, маскенбали, књижевне вечери), 

❖ Уређење животне средине (школски простор, двориште...),  

❖ Издавање школских публикација (блог, школски лист, извештаји, флајери, брошуре, позивнице, 

дипломе, захвалнице, похвале, летописи), 

❖ Увођење система награђивања и промоције успешних ученика,  

❖ Укључивање спољних сарадника који су стручњаци из одређених области (рад са даровитим 

ученицима, екологија, итд...), 

❖ Припремање јавних презентација за медије, родитеље и све заинтересоване,  

❖ Реализација презентација (родитељски састанак,трибина, конференција за штампу). 
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Назив 

активности 

Носилац 

активности 

Сарадници Опис активности Време 

реализације 

Средства Очекивани 

резултати 

Подела 

задужења 

унутар Тима, 

планирање и 

програмирање 

активности  

Чланови 

тима 

 Подела задужења 

члановима Тима  

Осмишљавање и израда 

плана рада, циљева и 

задатака 

мај 2018.  / Подељење улоге 

унутар Тима. 

Састављање Плана 

рада за шк. 

2018/2019. годину  

Промоција 

школе 

Игор 

Петковић, 

Бранко 

Ранић  

Остали 

чланови Тима 

Промоција успеха 

ученика и наставника, 

учествовање на 

манифестацијама, 

Сајму Образовања 

објава резултата 

конкурса 

септембар- 

јун 

 Промовисање 

резултата 

најуспешнијих 

ученика и 

наставника на 

школском сајту, 

блогу... Учешће на 

манифестацијама 

Рад на 

школском сајту 

Исидора 

Вукелић, 

Дејан Грбић 

Остали 

чланови Тима 

Израда и дизајнирање 

школског сајта и 

његово ажурирање 

септембар - 

јун 

Техничка 

средства 

Ажурирани 

подаци на сајту 

Школе 

Рад на 

школском 

блогу 

Дејан Грбић Остали 

члановиТима 

Ажурирање података на 

школском блогу 

септембар -

јун 

/ Ажуриран блог 

Школе  

Школски 

Фејсбук  

профил 

Дејан Грбић Исидора 

Вукелић 

Светлана 

Бојиновић 

Администрација 

Фејсбук стране 

септембар- 

јун 

/ Уређена страна и 

профил 

Уређење 

школског 

простора 

Биљана 

Ковач 

Светлана 

Бојиновић 

Љиљана 

Јовановић 

Остали 

чланови Тима 

Уређење, осликавање и 

оплемењивање улаза и 

школског простора 

септембар - 

јун 

 

Новац за 

материјал 

Плазма телевизор 

на улазу у школу 

на коме ће се 

налазити 

обавештења за 

родитеље и 

ученике, 

Уређен и осликан 

улаз школе... 

Кампања за 

прваке,  

Исидора 

Вукелић 

Љиљана 

Јовановић 

 

Директор, 

педагог, 

психолог;  

Остали 

чланови Тима  

Осмишљавање кампање 

за упис првака у школу, 

рекламног материјала, 

поклона за децу, будуће 

прваке...   

децембар - 

април 

Новац за 

рекламни 

материјал  

Промоција школе 

у вртићима,  

Сарадња са 

родитељима 

„Отворена врата“ 

Израда 

промотивног 

материјала 

Биљана 

Ковач 

Остали 

чланови Тима 

Креирање флајера и 

пропагадног материјала 

са школским логом  

март Новац за 

рекламни 

материјал 

Флајери, 

Постери,  

Рекламни материјал 

са логом школе 

Календар 

Израда 

„Годишњака“ 

 

Александра 

Рујевић и  

Остали 

чланови Тима 

Прикупљање података 

за „Годишњак“ 

јун Новац за 

штампање 

 

Писање 

извештаја 

о реализацији  

плана  

  

Чланови 

Тима 

 

 

Анализа рада Тима за 

Маркетинг школе 

јун / Извештај о раду 

Тима за маркетинг 

школе 
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4.6.8.  СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИЗРАДУ  ГОДИШЊЕГ  ПЛАНА РАДА И  

ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 

Чланови тима су: 

- Александар Утјешановић, проф.физике – координатор; 

- Слађана Војиновић, библиотекар; 

- Ивана Марчок, проф.разредне наставе. 

Садржај активности Време 

реализације 

Носиоци посла 

- Редовно и систематско информисање о текућим 

законским прописима за израду Годишњег плана 

рада 

 

 

током године 

 

Стручни тим 

- Анализа прошлогодишњег Годишњег плана рада,.  

-  Констатовање пропуста у изради и организацији 

прикупљања материјала и усклађивање са Законом о 

основама образовања 

 

 

 

октобар  

 

 

Стручни тим 

- Подела задужења чланова тима по темама, прављење 

табела и упутства о попуњавању табела за чланове 

Наставничког већа 

 

 

мај  

 

Стручни тим 

- Сарадња са координаторима свих тимова, посебно са 

Тимом за школско развојно планирање, 

координаторима Разредних и Стручних већа 

 

 

током године 

 

Стручни тим 

- Израда Годишњег плана рада за шк. 2018/2019.   

- Извештаја о реализацији Годишњег плана рада за  

шк. 2017/2018. 

 

јун 

 

Стручни тим 

 

4.6.9. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

акција време реализатори индикатори 

 

Радионица бр.1 у седмом 

разреду 

септембар Тим Више од 80% ученика прошло 

иницијалну радионицу и 

упознато са програмом рада 

 

Радионица бр. 2 у седмом 

разреду 

септембар Тим Више од 80% ученика прошло 

иницијалну радионицу и 

упознато са програмом рада 

 

Радионица бр.5 у осмом 

разреду 

септембар Тим Више од 80% ученика прошло 

иницијалну радионицу и 



ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА                                                                школска 2018/2019. година 

 

119 

 

упознато са програмом рада 

Радионица бр. 6 у осмом 

разреду 

септембар Тим Више од 80% ученика прошло 

иницијалну радионицу и 

упознато са програмом рада 

 

Радионица бр.3 у седмом 

разреду 

септембар Од.старешине 

седмог 

разреда 

Више од 80% ученика прошло 

иницијалну радионицу и 

упознато са програмом рада 

 

Радионица бр. 4 у седмом 

разреду 

септембар Од.старешине 

осмог разреда 

Више од 80% ученика прошло 

иницијалну радионицу и 

упознато са програмом рада 

 

Радионица бр.7 у осмом 

разреду 

септембар Од.старешине 

седмог 

разреда 

Више од 80% ученика прошло 

иницијалну радионицу и 

упознато са програмом рада 

 

Радионица бр. 8 у осмом 

разреду 

септембар Од.старешине 

осмог разреда 

Више од 80% ученика прошло 

иницијалну радионицу и 

упознато са програмом рада 

 

Израда плаката о 

професионалној 

оријентацији 

септембар, 

октобар 

ученици 7. и 

8. разреда, 

тим 

Израђено од четири до шест 

плаката у вези са радом Тима 

и занимањима 

Писмени задтак „ЈА за 10 

година“ 

октобар наставнице 

српског језика 

Анализирана почетна осећања 

код свих ученика седмог  

разреда о томе како 

замишљају сопствену 

будућност. 

 

Формирање портфолија 

професионалне 

оријентације ученика 

октобар Тим, од. 

старе-шине 7. 

Разреда, Тим 

Отворен портфолио 

професионалне оријентације 

за сваког ученика 

Радионица Interesting jobs прво 

полугодиште 

наставнице 

енглеског 

језика 

Сви ученици седмог разреда 

дебатовали отоме које је 

занимање најитересантније 

 

Радионица Interesting jobs прво 

полугодиште 

наставнице 

енглеског 

језика 

Сви ученици седмог разреда 

учествовали у радионици на 

енглеском језику у вези са 

професионалном 

оријентацијом 

 

 

Радионица interessant 

Unternehmen 

прво 

полугодиште 

наставнице 

немачког 

језика 

Сви ученици учествовали у 

радионици на енглеском 

језику у вези са занимљивим 

предузећима која су 

примамљива за могућност 

запослења 

 

Радионица из модула прво ЧОС Ученици учествовали у 
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Самоспознаја полугодиште радионици у великом броју 

 

Радионица из модула 

Самоспознаја 

прво 

полугодиште 

ЧОС Ученици учествовали у 

радионици у великом броју 

 

 

Израда плана средње 

школе у какву бихученик 

радо ишао 

децембар наставнице 

ликовне 

културе 

Израђени ликовни радови и 

презентовани ђацима у виду 

изложбе, пано 

 

 

Писање писма предузећу 

у виду сопствене 

препоруке (cv) за пријем 

на стручну праксу 

децембар Наставнице 

српског језика 

Ученици оспособљени за 

писање писма, молбе за 

пријем на праксу, посао и др. 

Радионице Путеви 

образовања 

децембар од. старешине 

8. разреда, 

Тим 

Ученици прошли обуку кроз 

радионице 

 

Радионице Путеви 

образовања 

децембар од. старешине 

8. разреда, 

Тим 

Ученици прошли обуку кроз 

радионице 

Радионице Мрежа школа децембар од. старешине 

8. разреда, 

Тим 

Ученици прошли обуку кроз 

радионице 

Радионице Мрежа школа децембар од. старешине 

8. разреда, 

Тим 

Ученици прошли обуку кроз 

радионице 

Конкурс ликовних радова 

на тему Куда после 

основне школе 

фебруар наставнице 

ликовне 

културе 

Израђени ликовни радови на 

тему Куда после основне 

школе и презентовани у виду 

изложбе. 

 

Израда плаката Путеви 

образовања 

фебруар ученици 8. 

разреда, тим 

Израђено од четири до шест 

плаката у вези са Путевима 

образовања 

 

Израда плаката Мрежа 

школа 

фебруар ученици 7. и 

8. разреда, 

тим 

Израђено од четири до шест 

плаката у вези са радом 

Мрежом школа 

 

Одлазак на Сајам 

образовања (4 часа) 

март одељењске 

старешине 

осмог разреда 

Ученици посетили Сајам 

образовања, прикупили 

информације, брошуре и 

контакте 

 

Интервју са експертом март стоматолог Заинтересовани ученици 

провели у Школи време са 

предавачем и интервјуисали 

га 

 

Интервју са експертом март књиговођа Заинтересовани ученици 

провели у Школи време са 
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предавачем и интервјуисали 

га 

 

Интервју са експертом март кувар Заинтересовани ученици 

провели у Школи време са 

предавачем и интервјуисали 

га 

 

Интервју са експертом март столар Заинтересовани ученици 

провели у Школи време са 

предавачем и интервјуисали 

га 

 

Интервју са експертом март Радник 

обезбеђења 

Заинтересовани ученици 

провели у Школи време са 

предавачем и интервјуисали 

га 

 

Презентација школа на 

блогу 

март Тим Ученицима представљени 

важни сајтови, линкови, 

материјали у којима могу да 

потраже информације 

 

Презентација школа на 

блогу 

март Тим Ученицима представљени 

важни сајтови, линкови, 

материјали у којима могу да 

потраже информације 

 

Провера портфолија 

професионалне 

оријентације ученика 

март  Тим, од. 

старешине 

Прегледани сви портфолији и 

ученицима дате сугестије, 

мере и предлози за 

побољшање сопственог 

портфолија 

 

Израда програма рада за 

Школски програм Школе 

април Тим, 

директор 

Школе 

Израђен четворогодишњи 

програм рада Тима 

 

 

Презентација средњих 

школа 

мај Тим, 

директор, 

средње 

Школе 

Ученици из од ученика 

одређене школе добијају 

одговоре напитања која их 

занимају.  

 

Презентација средњих 

школа 

мај Тим, 

директор, 

средње 

Школе 

Ученици из од ученика 

одређене школе добијају 

одговоре напитања која их 

занимају.  

 

Радионица из модула 

Одлука 

мај Тим, од. 

старешине 

Ученици прошли обуку о 

раду, путевима и начинима 

професионалне оријентације 

Сајам образовања  мај Тим, Ученици посетили сајам у 
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старешине великом образовања броју. 

Органоизовање сајма 

образовања у школи 

мај Тим Средње школе представљају 

своје смерове, а ученици су у 

могућности да постављају 

питања ученицима тих школа. 

Реални сусрети јануар - мај Тим Ученици са члановима тима 

посећују радна места која их 

интересују и на тај начин се 

ближе упознају са жељеним 

занимањем.  

Тестирање за 

професионалну 

оријентацију 

фебруар-мај Психолог 

Школе 

Од 80 до 100 ученика прошло 

тест професионалне 

оријентације и разговарало са 

психологом. 

Израда годишњег 

извештаја о раду 

јун Тим Израђен годишњи извештај о 

раду који постаје саставни 

део Годишњег извештаја о 

раду Школе 

Израда плана рада за 

школску 2017/2018. 

годину 

јун Тим Израђен плана рада за 

школску 2017/2018. Годину, 

презентован Стручном активу 

за развојно планирање и 

постаје саставни део 

Годишњег плана рада Школе 

 

 

 

4.6.10.  СТРУЧНИ ТИМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА, 

ИНИЦИЈАЛНИХ ТЕСТОВА И ПРОБНИХ (СИМУЛАТИВНИХ) ТЕСТОВА 

 

ПОСЛОВИ 

време 

реализације 

(месец) 
 

 

Реорганизација Тима, избор координатора 6 

Планирање активности и израда плана рада за наредну школску годину 6 

Праћење прописа који се односе на реализацију пробног и завршног испита 
током 

године 

Стручно усавршавање чланова Тима, из области делокруга рада 
током 

године 

Организација и реализација информисања наставника,  ученика, родитеља 
3. и 4. 

квартал 

Припрема, организација и спровођење пробног завршног испита  4-5 

Прикупљање података ( анализе предметних наставника) који се односе на пробни 

завршни испит, израда извештаја 
5 



ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА                                                                школска 2018/2019. година 

 

123 

 

Припрема, организација, спровођење годишњих испита за ученике одређених разреда 

(у складу са захтевима МПНи ТР)  
6 

Прикупљање података ( анализе предметних наставника) који се односе на годишњи 

испит, израда извештаја 
6 

Припрема, организација и спровођење завршног испита  1-7 

Прикупљање података  који се односе на завршни испит,  израда прелиминарног 

извештаја 
7 

Прикупљање, обрада и анализа података који се односе на упис ученика у жељене 

средње школе 
7 

Израда коначног извештаја о реализацији и постигнућима на завршном испиту 

(извештај ЗЗВКОВ и предметних наставника) 
9-11 

Сарадња са ос 8. разреда, стручним сарадницима, Тимом за инклузивно образовање, 

Тимом за професионалну орјентацију... 

током 

године 

Сарадња са школском управом, окружном уписном комисијом, средњим школама... 
током 

године 

Вођење евиденције о раду 
током 

године 

Израда годишњег извештаја о раду Тима 7-8 

 

4.6.11. СТРУЧНИ ТИМ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

р
б
р
. 

активности задаци циљ 
време 

реализације 
ноциоци 

активности 

1.  Израда годишњег 
плана рада тима за 
2018/2019. 

-подела задужења  -усвајање плана 
рада 
 

Maj 2018. координатор 
тима и чланови 

2. Покушај контакта са 
родитељима са 
територије наше школе 
, који нису децу 
уписали у ОШ”Жарко 
Зрењанин” 

-сарадња са 
секретаром школе 
ради добијања 
потребне 
документације 
 

-утврђивање 
разлога, због којег 
су родитељи 
изабрали другу 
школу 

Септембар - 
децембар 2018. 

координатор 
тима и чланови 

3. Анкетирање и 
статистичка обрада 
података о ученицима 
који су се уписали у 
нашу школу, а нису са 
територије школе  

- Прикупљање 
података и 
анализа 

-утврђивање 
разлога за упис у 
нашу школу 
- обрада 
прикупљеног 
материјала 
 

Септембар - 
октобар2018. 

координатор 
тима и чланови 

4. Праћење разлике броја 
уписане и исписане 
деце из школе 

-  Редовно 
информисање о 
протоку ученика 

-спречавање 
осипања ученика 

Школска година 
2018/2019. 
 

координатор 
тима и чланови 

5. Праћење разлога 
исписа ученика из наше 
школе 

-утврђивање 
мотива за испис 
деце из наше 
школе 

-отклањање 
разлога за испис 
који нису у вези са 
пресељењем 

Школска година 
2018/2019. 

координатор 
тима и чланови 
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6. Вођење прецизне 
евиденције 

-уредна и 
благовремено 
вођена 
евиденција 

-порђење са 
претходном 
годином 
- увид у 
евентуално 
осипање ученика 
и превенција 
истог 

Школска година 
2018/2019. 

координатор 
тима и чланови 

7. Израда предлога за 
формирање одељења 
који ће похађати 
наставу по ИОП3 

-израда предлога - оформљавање 
одељења са 
ученицима које ће 
похађати наставу 
по ИОП-у 3 

Септембар - 
децембар 2018. 

координатор 
тима и чланови 
 

8. Израда годишњег 
извештаја о раду тима 

-израда 

извештаја 

анализа 
успешности тима 
и предлози за 
побољшање рада 

Јуни  
2019. 

координатор 

тима и 

чланови 

 

 

 

5.САВЕТОДАВНИ  ОРГАН - САВЕТ  РОДИТЕЉА 

 

Садржај Време 

реализације 

Носиоци 

посла 

1. Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за шк. 

2018/2019.  

2. Разматра Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за 

шк 2017/2018. год. 

3. Предлаже своје представнике у стручни актив за развојно 

планирање и у друге тимове школе 

4. Предлаже представнике родитеља у Школски одбор 

5. Бира представнике родитеља ради дежурства на завршном 

испиту 

6. Разматра намену коришћења средстава од  донација родитеља 

7. Прати и разматра услове за рад школе, услове за учење, 

безбедност и заштиту ученика, за време боравка у школи и свих 

ваннаставних активности које организује школа 

8. Даје сагласност на План и програм наставе у природи и 

екскурзије и разматра извештаје о њиховом оставривању 

9. Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређење 

образовно-васпитног рада школе, учествује у самовредновању 

квалитета рада школе,  

10. Учествује у поступку предлагања изборних предмета и у 

поступку избора уџбеника 

11. Доноси одлуку о ђачком динару 

12. Доноси одлуку о обезбеђењу у школи 

13. Разматра и одлучује о свим другим питањима од интереса за 

ученика 

 
септембар 

 

 

 

 

 
током године 

 

 

 

 

 

 

 
јун 

 
Директор 

 
Председник 

Савета 
 

Директор 
 

Педагог 
Директор 
Рук. већа 

директор, раз. 

старешине 
 

 

 

 
Пред. Савета 
Рук. Цреног 

Крста 

 
Директор 

 

 
Наст. физичког 

васпитања 
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VII ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ  СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 
1. ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА 
Циљ, задаци и садржај програма рада педагога сачињен је  на основу Правилника  о програму свих 

облика рада стручних сарадника („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11). 

 
   

           ЦИЉ 

Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог доприноси 

остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са циљевима и 

принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања 

васпитања, као и посебним законима.                                                                                                                                                                                                                                                            

 ЗАДАЦИ 

− Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање образовно-

васпитног рада,  

− Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика, 

− Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних 

компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за васпитање 

и образовање  деце и ученика, 

− Учествовање у праћењу и  вредновању  образовно-васпитног рада, 

− Сарадњa са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама 

од значаја за успешан рад установе, 

− Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе. 

 

 

 САДРЖАЈ РАДА 

ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗ

А-ЦИЈЕ 

 

   САРАДН- 

    ИЦИ     

I. 

ПЛАНИРАЊЕ 

И 

ПРОГРАМИРА

ЊЕВАСПИТНО 

– 

ОБРАЗОВНОГ, 

ОДНОСНО 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ 

РАДА  

 

 

1. Учествовање у изради годишњег плана рада 

установе и његових појединих делова 

(организација и облици рада – стални, 

повремени, посебни, редовни и 

приоритетни задаци, програма стручних 

органа и тимова, стручног усавршавања, 

рада стручних сарадника, сарадње са 

породицом, сарадње са друштвеном 

средином, превентивних програма), 

2. Припремање годишњих  и месечних  

планова рада педагога, 

3. Спровођење анализа и истраживања у 

август-

септембар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током 

 Директор  

Помоћник 

директора 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

Педагог 
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установи у циљу испитивања потреба деце, 

ученика, родитеља, локалне самоуправе, 

4. Учествовање у припреми индивидуалног 

образовног плана за децу, односно ученике, 

5. Учешће у планирању и организовању 

појединих облика сарадње са другим 

институцијама, 

6. Планирање  набавке стручне литературе и 

периодике, 

7. Учествовање у писању пројеката установе и 

конкурисању ради обезбеђивања њиховог 

финансирања и примене, 

 

8. Иницирање и учешће у иновативним 

видовима планирања наставе и других 

облика образовно-васпитног рада,  

 

9. Учешће у планирању и реализацији 

културних манифестација, наступа деце, 

односно ученика, медијског представљања 

и слично, 

10. Пружање помоћи наставницима у изради 

планова допунског, додатног рада, 

практичне наставе и амбијенталне наставе, 

плана рада одељењског  старешине, 

секција, 

 

11. Учешће у избору и предлозима одељењских 

старешинстава, 

12. Формирање одељења, распоређивање 

новопридошлих ученика и ученика који су  

упућени да понове разред.  

 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

помоћник 

директора, 

Тимови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

II.  ПРАЋЕЊЕ  

         И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБРАЗОВНО – 

ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО 

ВАСПИТНО – 

ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 

 

1. Систематско праћење и вредновање васпитно – 

образовног, односно наставног процеса развоја 

и напредовања деце, односно ученика, 

2. Праћење реализације васпитно-образовног, 

односно образовно-васпитног  рада,  

3. Праћење ефеката иновативних активности и 

пројеката, као и ефикасности нових 

организационих облика рада, 

4. Рад на развијању и примени инструмената за 

вредновање и самовредновање различитих 

области и активности рада установе, 

5. Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана, 

6. Учествовање у раду комисије за проверу 

савладаности програма увођења у посао  

васпитача/наставника, стручног сарадника, 

7. Иницирање и учествовање у истраживањима 

по 

циклусим

а 

 

 

 

 

 

 

 

током 

године 

 

 

 

 

 

током 

Педагог 

Психолог 
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васпитнo-образовне праксе које реализује 

установа, научноистраживачка институција 

или стручно друштво у циљу унапређивања 

васпитно-образовног рада, 

8. Учешће у изради годишњег извештаја о раду 

установе у остваривању свих програма 

васпитно–образовног рада (програма стручних 

органа и тимова, стручног усавршавања, 

превентивних програма, рада педагошко – 

психолошке службе, сарадње са породицом, 

сарадње са друштвеном средином, праћење 

рада стручних актива, тимова),  

9. Учествовање у праћењу реализације 

остварености општих и посебних стандарда, 

постигнућа ученика, 

10. Праћење анализе успеха и дисциплине ученика 

на класификационим периодима, као и 

предлагање мера за њихово побољшање, 

11. Учествовање у усклађивању програмских 

захтева са индивидуалним карактеристикама 

ученика, 

12. Праћење узрока школског неуспеха ученика и 

предлагање решења за побољшање школског 

успеха, 

13. Праћење поступака  и ефеката оцењивања 

ученика.   

 

 

године 

 

 

 

током 

године 

 

јун 

 

 

 

 

током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

РАД СА 

НАСТАВНИЦИ

МА 

 

 

САДРЖАЈ  РАДА 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ

АЦИЈЕ 

 

САРАДН-

ИЦИ  

 1. Пружање помоћи наставницимана 

конкретизовању и операционализовању циљева 

и задатака васпитно – образовног, односно 

образовно-васпитног рада, 

 

2. Пружање стручне помоћи наставницима 

наунапређивању квалитета васпитно – 

образовног рада, односно наставе увођењем 

иновација и иницирањем коришћења 

савремених метода  и облика рада ( уз 

проучавање програма и праћење стручне 

литературе), 

3. Пружање помоћи наставницима у проналажењу 

начина за имплементацију општих и посебних  

стандарда, 

4. Рад на  процесу подизања квалитета  нивоа  

ученичких знања и умења, 

током 

године 

 

 

 

током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

током 

године 

 

 

 

 

 

Педагог  
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5. Мотивисање наставника на континуирано 

стручно усавршавање  и израду плана 

професионалног развоја и напредовања у 

струци, 

6. Анализирање реализације  часова редовне 

наставе у школама и других облика васпитно – 

образовног, односно образовно- васпитног рада 

којима је присуствовао и давање предлога за 

њихово унапређење,  

7. Праћење начина вођења педагошке 

документације наставника, 

 

8. Иницирање и пружање стручне помоћи 

наставницима у коришћењу различитих метода, 

техника и инструмената оцењивања ученика, 

9. Пружање помоћи наставницима у осмишљавању 

рада са децом, односно ученицима којима је 

потребна додатна подршка (даровитим 

ученицима, односно деци односно ученицима са 

тешкоћама у развоју), 

10. Оснаживање наставника за рад са децом, односно 

ученицима из осетљивих друштвених група кроз 

развијање флексибилног става према културним 

разликама и развијање интеркултуралне осетљивости  и 

предлагање поступака који доприносе њиховом развоју,  

 

11. Пружање помоћинаставницима у реализацији 

огледних и угледних активности, односно 

часоваи примера добре праксе, излагања на 

састанцима већа, актива, радних група, 

стручним скуповима и родитељским 

састанцима,   

12. Пружање помоћи наставницима у изради 

планова допунског, додатног рада, практичне 

наставе и амбијенталне наставе, плана рада 

одељењског старешине и секција, 

13. Пружање помоћи одељењским старешинама у 

реализацији појединих садржаја часа 

одељењске заједнице, 

14. Пружање помоћи  васпитачима, односно, 

наставницима  у остваривању свих форми 

сарадње са породицом, 

15. Пружање помоћи приправницима у процесу 

увођења у посао, као и у припреми полагања 

испита за лиценцу, 

 

 

 

 

 

 

током 

године 

 

 

 

 

 

током 

године 

 

 

 

 

 

током 

године 

 

 

 

 

 

током 

године 

 

 

 

 

 

током 

године 

 

 

током 

године 

 

 

 

током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Помоћник 

директора 

Педагог 

IV. 

РАД СА 

УЧЕНИЦИМА 

1. Испитивање детета уписаног у основну школу,   

2. Праћење дечјег развоја и напредовања, 

3. Саветодавни рад са новим ученицима, 

април, 

мај, јун, 

август 

Педагог 

   Психолог 
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 ученицима који су поновили разред,  

4. Стварање оптималних услова за индивидуални 

развој детета односно ученика и пружање 

помоћи и подршке,  

5. Пружање подршке и помоћи ученицима у раду 

ученичког парламента и других ученичких 

организација,  

6. Идентификовање и рад на отклањању 

педагошких узрока проблема у учењу и 

понашању, 

7. Промовисање, предлагање мера, учешће у 

активностима у циљу смањивања насиља, а 

повећања толеранције и конструктивног 

решавања конфликата, популарисање здравих 

стилова живота, 

8. Учествовање у изради педагошког профила 

детета, односно ученика за децу односно 

ученике којима је потребна додатна подршка 

израда индивидуалног образовног плана, 

9. Анализирање предлога и сугестија ученика за 

унапређивање рада школе и помоћ у њиховој 

реализацији, 
Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који врше 

повреду правила понашања у школи или се не придржава одлука 

директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет 

часова, односно који својим понашањем угрожава друге. 

 

 

током 

године 

 

 

током 

године 

 

 

током 

године 

 

 

 

 

током 

године 

 

током 

године 

 

током 

године 

 

 

током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог, 

директор, 

помоћник 

директора, 

други 

наставници 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

РАД СА 

РОДИТЕЉИМ

А, ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМ

А 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организовање и учествовање на општим и 

групним родитељским састанцима у вези сa 

организацијом и остваривањем васпитно-

образовног, односно образовно-васпитног рада, 

2. Припрема и реализација родитељских 

састанака,трибина,радионица са стручним 

темама, 

3. Пружање подршке родитељима, старатељима у 

раду са децом, односно ученицима  са 

тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, 

проблемима у развоју, професионалној 

оријентацији, 

4. Упознавање родитеља, старатеља са важећим 

законима, конвенцијама, протоколима о 

заштити деце, односно ученика од 

занемаривања и злостављања и другим 

документима од значаја за правилан развој 

деце, односно ученика у циљу представљања 

корака и начина поступања установе,  

5. Пружање подршке и помоћи родитељима  у 

осмишљавању слободног времена  деце, 

 

 

 

 

 

током 

године 

Педагог 

Психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 
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VI. 

РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ,  

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИ

МА, 

ПЕДАГОШКИ

М 

АСИСТЕНТОМ 

И 

ПРАТИОЦЕМ 

УЧЕНИКА 
 

 

 

 

 

 

VII. 

РАД У 

СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

 

 

 

 

VIII. 

САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМ

А, 

ОРГАНИЗАЦИ

ЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМ

А И 

ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

 

 

 

 

 

 

односно ученика, 

6. Рад са родитељима, односно старатељима у 

циљу прикупљања података о деци, 

7. Сарадња са саветом родитеља, по потреби, 

информисањем родитеља и давање предлога по 

питањима која се разматрају на савету. 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

1. Сарадња са директором, стручним сарадницима 

на истраживању постојеће васпитно- образовне, 

односно образовно-васпитне праксе и 

специфичних проблема и потреба установе и 

предлагање мера за унапређење, 

2. Сарадња са директором и стручним 

сарадницима у оквиру рада стручних тимова и 

комисија и редовна размена информација, 

3. Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на заједничком планирању 

активности, изради стратешких докумената 

установе, анализа и извештаја о раду школе, 

4. Сарадња са дирекотром и психологом на 

формирању одељења и расподели одељењских 

старешинстава, 

5. Тимски рад на проналажењу најефикаснијих 

начина унапређивања вођења педагошке 

документације у установи, 

6. Сарадња са директором и психологом на 

планирању активности у циљу јачања 

наставничких и личних компетенција, 

7. Сарадња са педагошким асистентима и 

пратиоцима детета, односно ученика на 

координацији активности у пружању подршке 

деци/ученицима  за које се доноси 

индивидуални образовни план, 

8. Сарадња са директором и психологом по 

питању приговора и жалби ученика и његових 

родитеља, односно старатеља на оцену из 

предмета и владања. 

 
1. Учествовање у радунаставничког већа, односно 

педагошког већа (давањем саопштења, информисањем о 

резултатима обављених анализа, прегледа, истраживања 

и других активности од значаја за образовно-васпитни 

рад и јачање васпитачких односно наставничких 

компетенција), 

 

2. Учествовање у раду тимова, већа, актива и 

комисија  на нивоу установе који се образују 

ради остваривања одређеног задатка, програма 

или пројекта.Учествовање у раду педагошког 

колегијума, педагошких већа и стручних 

актива за развојно планирање и развој односно 

програма васпитног рада, 

3. Предлагање мера за унапређивање рада 

стручних органа установе. 

 

 

 

 

 

 

током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током 

године 

 

 

 

 

 

током 

године 

 

 

 

 

 

током 

године 

 

 

током 

године 

Директор 

Помоћник 

директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Помоћник 

директора, 

Психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимови 
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IX. 

ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТА

ЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА 

РАД И 

СТРУЧНО 

УСАВРШАВА

ЊЕ 

 

 

 

 

 

1. Сарадња са образовним, здравственим, 

социјалним, научним, културним и другим  

установама које доприносе остваривању 

циљева и задатака васпитно-образовног, 

односно образовно-васпитног рада установе,  

2. Учествовање у истраживањима научних, 

просветних и других установа, 

3. Осмишљавање програмских активности за 

унапређивање партнерских односа породице, 

установе и локалне самоуправе у циљу 

подршке развоја деце и младих, 

4. Активно учествовање  у раду стручних 

друштава, органа и организација, 

5. Сарадња са канцеларијом за младе и другим 

удружењима грађана и организацијама које се 

баве програмима за младе, 

 

 

1. Вођење евиденције о сопственом раду на 

дневном, месечном и годишњем нивоу, 

2. Израда, припрема и чување посебних 

протокола, чек листа за праћење наставе и 

васпитних активности  на нивоу школе,  
3. Припрема за послове предвиђене годишњим програмом 

и оперативним плановима рада педагога, 

4. Прикупљање података о деци, односно ученицима и 

чување  материјала  који садржи личне податке о деци 

односно ученицима у складу са етичким кодексом 

педагога, 

5. Стручни сарадник педагог се стручно се усавршава: 

праћењем стручне  литературе и периодике, 

праћењем информација од значаја за образовање и 

васпитање на интернету; учествовањем у 

активностима струковног удружења (Педагошко 

друштво Србије) и на Републичкој секцији педагога 

и психолога Србије, похађањем акредитованих 

семинара, учешћем на конгресима, 

конференцијама, трибинама, осмишљавањем и 

реализацијом акредитованих семинара, похађањем 

стручних скупова, разменом искуства и сарадњом 

са другим педагозима и стручним сарадницима  у 

образовању.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

 
Педагози  школе: Жана Манић, Ивана Лазић 
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2. ПЛАН  И  ПРОГРАМ  РАДА  ПСИХОЛОГА  
 

Циљ, задаци и садржај програма рада психолога сачињен је  на основу Правилника  о програму свих 

облика рада стручних сарадника („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11). 

ЦИЉ 

 

Психолог установе применом теоријских и практичних сазнања психологије као науке доприноси 

остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи у складу са циљевима и 

принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика дефинисаних Законом о 

основама система образовања васпитања, као и посебним законима. 

ЗАДАЦИ  

 

− Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно-образовног рада,  

− Учествовање у праћењу и подстицању развоја детета, односно ученика, 

− Подршка јачању васпитачких, односно наставничких компетенција и њиховог 

професионалног развоја, 

− Учествовање у праћењу и  вредновању  образовно-васпитног рада и предлагање мера које 

доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада установе, 

− Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда постигнућа 

ученика и предлагање мера за  унапређивање, 

− Подршка отворености установе према педагошким иновацијама, 

− Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама родитеља, 

односно старатеља, 

− Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним 

организацијама од значаја за установу, 

− Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе.  

 

 

 
САДРЖАЈ  РАДА 

  

Посредни

/непосред

ни рад 

I. 

ПЛАНИРАЊЕ 

И 

ПРОГРАМИРА

ЊЕВАСПИТНО 

– 

ОБРАЗОВНОГ, 

ОДНОСНО 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ 

РАДА  

 

-Учествовање у изради концепције и координацији 

послова при изради Годишњег  програма рада школе. 

 

 

8 и 9 П 
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Планирање и програмирање: 

Учешће у годишњем планирању и програмирању: 

- годишњег програма рада психолога 

- месечних планова рада психолога; 

- израда предлога посебних програма 

а) програма професионалне оријентације (ПО), 

б) програма превенције болести зависности и 

малолетничке делинквенције и програм 

здравственог васпитања, 

г) програма интензивирања васпитног деловања у 

школи, 

д) програма корективног педагошког рада, 

e) програма сарадње породице и школе, 

ж) учешће у изради педагошких профила и  ИОП-

а. 

з) израда Извештаја и Плана рада Тима за заштиту 

деце од насиља, Стручног тима за ИО. 

 

Организација педагошког рада школе: 

- припрема материјала за испитивање зрелости 

деце при поласку у школу, организација 

тестирања и формирање нових одељења. 

Праћење и вредновање рада школе: 

- праћење ефикасности свих горе наведених 

облика рада; 

- посете часовима 

а) у 1. разреду, у циљу праћења прилагођавања 

ученика школској средини и захтевима, 

б) у 5. разреду, у циљу праћења прилагођавања 

ученика предметној настави и затевима, 

в) у одељењима у којима се јављају тешкоће у 

учењу и владању, 

г) посета ЧОС и реализација ЧОС-ова  ради 

праћења реализације васпитних циљева и задатака, 

д) у циљу праћења унапређивања наставе и рада 

наставника-почетника, и 

- праћење рада Дечјег савеза и образовно-

васпитног рада у продуженом боравку 

- праћење рада Ђачког парламента 

- учествовање у раду Вршњачког тима 

- праћење напредовања деце са посебним 

потребама и сметњама у развоју. 

-Припремање плана сопственог стручног 

усавршавања и професионалног развоја. 

 

 

 

8 и 9 

 

током године 

8 и 9 

од 11 до 3 

8 

 

током године 

 

 

током године 

 

 

 

јун, август, 

септембар 

 

 

од марта до 

септембра 

 

 

 

током године 

 

 

 

током године 

 

 

 

током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

П 

 

 

Н 

 

 

 

 

 

 

 

П 

 

 

 

П 

 

 

 

Н 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

Н 

 

 

 

Н 

 

Н 

 

П 

 

 

 

Н 

II.  ПРАЋЕЊЕ 

И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБРАЗОВНО – 

ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО 

ВАСПИТНО – 

1.Упознавање стручних актива и одељенских већа са 

резултатима испитивања, проучавања и истраживања. 

2.Рад на идентификовању даровитих ученика као и 

оних са сметњама у развоју или са проблемима у 

учењу и емотивном функционисању уз предлагање 

корективних мера (откривање узрока проблема и 

стручна помоћ у превазилажењу истих; укључивање у 

Током године 

 

 

 

 

 

 

Н 

 

П 
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ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 

 

израду ИОП-а и ПП-а за децу где постоји потреба за 

тим). 

3.Праћење и вредновање примене  мера 

индивидуализације и индивидуалног образовног 

плана за децу, 

4.Подстицање развоја мотивације за рад и учење код 

ученика(посебно унутрашње мотивације). 

5. Посете часова а нарочито у одељењима где се 

јављају проблеми у учењу и владању. 

5.Помоћ наставницима у изградњи бољих односа и 

комуникације са ученицима. 

Сарадња са одељенским старешинама: 

7.Пружање помоћи на упознавању, подстицању и 

праћењу свих компоненти развоја личности ученика 

(физичког, интелектуалног, моралног, емоционалног, 

социјалног и професионалног). 

8.Откривање узрока поремећаја понашања појединих 

ученика или групе деце и предузимање одговарајућих 

психолошких мера. 

9. припремање тема за реализацију ЧОС-ова, као и 

предлоге радионица на ЧОС-овима 

 

Током године 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

П 

 

Н/П 

 

 

Н 

Н 

 

 

 

Н 

 

 

Н 

 

 

Н 

III. 

РАД СА 

НАСТАВНИЦИ

МА 

 

 

САДРЖАЈ  РАДА 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

П/Н 

 1.Пружање подршке јачању наставничких 

компетенција у областима: комуникација и сарадња, 

конструктивно решавање сукоба и проблема, подршка 

развоју личности детета, односно ученика, 

подучавање и учење, организација средине. 

2.Упознавање наставника са психолошким 

принципима успешног процеса учења, групне 

динамике, социјалне интеракције, природом 

мотивације за учење, методама за подстицање 

различитих врста интелигенције, стиловима и 

облицима учења, стратегијама учења и мотивисања за 

учење,  

3.Саветовање наставника у индивидуализацији 

наставе на основу уочених потреба, интересовања и 

способности деце, односно психолошке процене 

индивидуалних карактеристика ученика (способности, 

мотивације, особина личности) и остварености 

образовних постигнућа у школи, 

4.Пружање подршке наставницима за рад ученицима 

којима је потребна додатна образовна подршка. 

Координирање израде и у сарадњи са наставником и 

родитељем,тимско израђивање педагошког профила 

ученика.Учествовање у развијању индивидуалних 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

Н 

 

 

Н 

 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

 

П 
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образовних планова коришћењем резултата 

сопствених психолошких процена и психолошких 

процена добијених из других установа, 

5.Оснаживање наставника за рад са ученицима 

изузетних способности (талентовани и обдарени) кроз 

упознавање са карактеристикама тих ученика 

(способности, мотивација, стил учења, интересовања, 

вредности, особине личности)  и предлагање 

поступака који доприносе њиховом даљем развоју, 

6.Оснаживање наставника за рад са ученицима из 

осетљивих друштвених група кроз упознавање са 

карактеристикама тих ученика, развијање 

флексибилног става према културним разликама и 

развијање интеркултуралне осетљивости  и 

предлагање поступака који доприносе њиховом 

развоју, 

7.Пружање подршке наставницима у раду са 

ученицима код којих је утврђен психолошки узрок 

неуспеха у достизању захтева образовних стандарда 

као и појава неадаптивних облика понашања  и 

предлагање мера за њихово превазилажење, и 

заједнички корективни рад са тим ученицима 

8.Оснаживање наставника да препознају способности, 

интересовања и склоности ученика које су у функцији 

развоја професионалне каријере ученика, 

9.Пружање подршке наставницима у формирању и 

вођењу ученичког колектива, указивање на 

психолошке узроке поремећаја интерперсоналних 

односа уодељењским заједницама и предлагање мера 

за њихово превазилажење, 

10.Пружање подршке наставницимау раду са 

родитељима, односно старатељима, 

11.Саветодавни рад наставницима давањем повратне 

информације о часу, као и предлагањем мера за 

унапређење праћеног сегмента васпитно- образовног, 

односно образовно- васпитног процеса, 

12.Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово 

подстицање на реализацију заједничких задатака, кроз 

координацију активности стручних већа, тимова и 

комисија,  

13.Пружање подршке наставницима менторима и 

саветодавни рад са приправницима у процесу увођења 

у посао и лиценцирања. 

14.Усмеравање о наставника у креирању плана 

стручног усавршавања и њиховог професионалног 

развоја. 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

Током године 

 

 

 

П/Н 

 

 

 

 

П 

 

 

 

 

 

П/Н 

 

 

 

 

 

П 

 

 

П 

 

 

П 

 

 

 

П 

 

 

П/Н 

 

 

 

 

П/Н 
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IV. 

РАД СА 

УЧЕНИЦИМА 

 

1. Учешће у организацији пријема деце, праћења 

процеса адаптације и подршка деци у 

превазилажењу тешкоћа адаптације,  

2. Учешће у праћењу дечјег напредовања у 

развоју и учењу,  

3. Учешће у тимском: идентификовању деце којој 

је потребна подршка у процесу васпитања и 

образовања и осмишљавању и праћењу 

реализације индивидуализованог приступа у 

раду са децом,  

 

4. Испитивање детета уписаног у основну школу 

проценом интелектуалног, когнитивног, 

емоционалног и социјалног статуса ради 

давања препорука за даљи рад. Провера 

спремности за полазак у школу детета старости 

од шест до шест и по година.  

 

5. Учешће у структуирању одељења првог и по 

потреби других разреда.  

 

6. Испитивање општих и посебних способности, 

особина личности, когнитивног стила, 

мотивације за школско учење, професионалних 

опредељења, вредносних оријентација и 

ставова, групне динамике одељења и статуса 

појединца у групи, психолошких чинилаца 

успеха и напредовања ученика и одељења, 

применом стандардизованих психолошких 

мерних инструмента и процедура, као и других 

инструмената процене ради добијања 

релевантних података за реализацију 

непосредног рада са ученицима и других  

послова у раду са наставницима, родитељима, 

институцијама, 

 

7. Саветодавно-инструктивни рад са ученицима 

који имају тешкоће у учењу, развојне, 

емоционалне и социјалне тешкоће, проблеме 

прилагођавања, проблеме понашања,  

 

8. Пружање подршке деци, односно ученицима за 

које се обезбеђује васпитно- образовни рад по 

индивидуалном образовном плану, односно 

који се школују по индивидуализираној 

настави и индивидуалном образовном плану,  

9. Пружање подршке деци, односно ученицима из 

осетљивих  друштвених група,  

 

10. Идентификовање ученика са изузетним 

способностима (даровити и талентовани) и 

пружање подршке таквим ученицима за њихов 

даљи развој.  

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Април, мај, јун, 

август 

Током године 

 

 

Август 

 

 

 

Током године 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

Н 

 

 

 

Н 

 

 

Н 

 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

Н 

 

 

Н 
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Н/П 
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11. Рад са децом, односно ученицима на 

унапређењу кључних компетенција, ставова и 

вредности потребних за живот у савременом 

друштву: стратегије учења и мотивације за 

учење, вештине самосталног учења, концепт 

целоживотног учења, социјалне вештине 

(ненасилна комуникација, конструктивно 

решавање проблема, интеркултурална 

комуникација и уважавање различитости), 

здрави стилови живота, вештине доношења 

одлука и друго, 

 

12. Подршка развоју професионалне каријере 

ученика професионалним информисањем и 

саветовањем (на основу процењених 

способности, интересовања, особина личности, 

мотивације ученика), 

 

 

13. Пружање подршке ученичком активизму и 

партиципацији у школском животу, 

 

14. Пружање психолошке помоћи детету, односно 

ученику, групи, односно одељењу у 

акцидентним кризама, 

 

 

15. Учествовање у појачаном васпитном раду за 

ученике који врше повреду правила понашања 

у школи или се не придржавају одлука 

директора и органа школе, неоправдано 

изостану са наставе пет часова, односно који 

својим понашањем угрожавају друге у 

остваривању њихових права, 

 

16. Организовање и реализовање предавања, 

трибина и других активности  за ученике  из 

области менталног здравља, педагошке, 

развојне  и социјалне психологије. 

 

17. Учествовање у раду Вршњачког тима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Децембар-Април 

 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 
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V. 

РАД СА 

РОДИТЕЉИМ

А, ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМ

А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Прикупљање података од родитеља, односно 

старатеља који су  од значаја  за упознавање 

детета, односно ученика и праћење његовог 

развоја. 

 

2. Саветодавни  рад са родитељима, односно 

старатељима  деце, односно ученика који имају 

различите  тешкоће у развоју, учењу и 

понашању. 

 

3. Подршка јачању родитељских васпитних 

компетенција, нарочито информисањем о 

психолошким карактеристикама њихове деце у 

оквиру индивидуалних консултација и облика 

групног психолошког образовања родитеља. 

 

 

4. Саветодавни  рад и усмеравање родитеља, 

односно старатеља чија деца врше повреду 

правила понашања у школи и којима је одређен 

појачани васпитни рад. 

 

5. Сарадња са родитељима, односно старатељима 

на пружању подршке ученицима који се 

школују по индивидуалном образовном плану. 

 

6. Оснаживање родитеља, односно старатеља да 

препознају карактеристике своје деце које 

указују на њихове изузетне способности и 

сарадња на пружању подршке у проналажењу 

различитих могућности подстицања и 

усмеравања њиховог општег и професионалног 

развоја.  

 

7. Учествовање уреализацијипрограмасарадње 

установе сародитељима, односно старатељима 

ученика (општии групни, односно 

одељењскиродитељскисастанциидруго). 

 

 

8. Сарадња са саветом родитеља, по потреби, 

информисањем родитеља и давање предлога по 

питањима која се разматрају на савету. 

 

9. Пружање психолошке помоћи родитељима, 

односно старатељима чија су деца у   

акцидентној  кризи. 

 

 

 

 

 

 

Током године 

Н 

 

 

Н 

 

 

 

Н 

 

Н 

 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

Н 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

Н 

 

 

Н 

 

 

 

VI. 
РАД СА 

1. Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на пословима који се тичу  

 

 

Н 
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ДИРЕКТОРОМ,  

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ 

УЧЕНИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. 

РАД У 

СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. 
САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈ

АМА, 

обезбеђивања ефикасности, економичности  и 

флексибилности образовно-васпитног рада  

установе, а нарочито у вези са:  избором 

наставника ментора, поделом одељенског 

старешинстваи друго. Предлагање нових 

организационих решења образовно-васпитног 

рада. 

2. Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на припреми докумената 

установе, прегледа, извештаја и анализа. 

3. Сарадња са директором и стручним 

сарадницима у организовању трибина, 

предавања, радионица за ученике, запослене, 

родитеље. 

4. Сарадња са другим стручним сарадницима на 

припреми и реализацији разних облика 

стручног усавршавања (предавања, радионице, 

прикази стручних чланака исл.) за наставнике. 

5. Сарадња са директором и педагогом по питању 

приговора и жалби ученика и његових 

родитеља, односно старатеља на оцену из 

предмета и владања. 

6. Учествовање у раду комисије за проверу 

савладаности програма за увођење у посао 

наставника, стручног сарадника. 

7. Редовна размена, планирање и усаглашавање 

заједничких послова са другим стручним 

сарадницима у установи. 

8. Сарадња са педагошким асистентом и 

пратиоцем детета, односно ученика на 

координацији активности у пружању подршке 

ученицима  који се школују по индивидуалном 

образовном плану. 

 

1. Учествовање у раду васпитно-образовног, 

односно наставничког, односно педагошког 

већа (давањем саопштења, информисањем о 

резултатима обављених анализа, прегледа, 

истраживања и других активности од значаја за 

образовно-васпитни рад и јачање наставничких 

компетенција),  

2. Учествовање у раду тимова установе (Тим за 

ИО и Тим за заштиту деце од насиља) који се 

образују ради остваривања одређеног задатка, 

програма или пројекта. 

 

 

 

1. Сарадња  са образовним, здравственим, 

социјалним и другим институцијама значајним 

за остваривање циљева образовно-васпитног 

рада и добробити ученика.    

2. Сарадња са локалном заједницом и широм 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

Н 

 

 

 

Н 

 

 

 

Н 

 

 

 

Н 

 

 

 

Н 

 

 

 

 

Н 
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УДРУЖЕЊИМА 

И ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. 

ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТА

ЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА 

РАД И 

СТРУЧНО 

УСАВРШАВА

ЊЕ 

 

 

друштвеном средином за остваривање циљева 

образовно-васпитног рада ученика. 

3. Учествовање у раду стручних  удружења, 

њихових органа, комисија, одбора.  

4. Сарадња са психолозима који раде у другим 

установама, институцијама, организацијама, 

удружењима од значаја за остваривање 

образовно-васпитног радаученика: национална 

служба за запошљавање, центар за социјални 

рад, домови здравља, заводи за патологију 

говора, ментално здравље и друге здравствене 

установе, институт за психологију, матични 

факултет, заводи за вредновање и унапређење 

образовно-васпитног рада и др. 

 

 

1. Вођење евиденције о сопственом раду у следећој 

документацији: дневник рада психолога и 

евиденција о раду са дететом -психолошки досије ( 

картон)  ученика, 

2. Вођење евиденције, по потреби, о извршеним 

анализама, истраживањима,  психолошким 

тестирањима, посећеним активностима, односно 

часовима и др, 

3. Припрема за све послове предвиђене годишњим 

програмом и оперативним плановима рада 

психолога, 

4. Прикупљање и на одговарајући начин чување и 

заштита материјала који садржи личне податке о 

деци, односно ученицима, 

5. Стручно се усавршава праћењем стручне 

литературе и периодике, учествовањем  у 

активностима струковног удружења ( Друштво 

психолога Србије, секције психолога у 

образовању, подружнице), похађањем 

акредитованих семинара, вођењем акредитованих 

семинара, ауторством акредитованог семинара, 

похађањем симпозијума, конгреса и сл.  

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

Н 

 

 

 

 

 

 

Н 

 

 

Н 

 

 

Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измене и допуне Плана сарадње са родитељима 
 

Сарадња са родитељима 

Циљ програма сарадње школе са породицом ученика је подизање нивоа партнерства родитељ-

школа у остваривању образовно-васпитне функције школе и пружање помоћи и подршке 

родитељима при обављању васпитне улоге. Овај циљ ће бити реализован организовањем 

различитих облика активности, усмерених на обезбеђивање трајне и квалитетне сарадње 

родитеља и школе и на правовремено информисање родитеља о свим аспектима школског 

живота, рада и понашања, релевантних за развој, образовање и васпитање ученика. 

 Једна од радионица посвећена је раду са родитељима (Моје дете је личност). Она се бави 
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очекивањима која они постављају пред своју децу, а истовремено добијају повратну 

информацију шта њихова деца очекују од себе.  

Циљ: Родитељи треба да схвате и да прихвате да деца поседују сопствену индивидуалност, тј. 

да су она личности са сопственим ставовима и погледима на живот. Родитељи постају свесни 

да и њихова деца, као и ми одрасли, имају потребу да се према њима односимо с поштовањем, 

што је и основни услов за изградњу толерантних односа и самопоуздања које је детету 

потребно у ситуацијама када треба рећи НЕ негативним утицајима. 

  Продукти са радионице за ученике првог разреда, под називом „Када сам у невољи, помажу 

ми...“, психолог школе презентује   на родитељском састанку. 

Облик сарадње Садржај  Учесталост Реализатори 

Индивидуални 

разговори 

(отворена врата) 

Размена информација 

оуспеху,напредовању, 

интересовањима и 

понашању ученика у 

породици и школи;  

 

 

 

  1 недељно 

Разредни старешина или 

предметни 

наставник,психолог, 

педагог, директор 

Родитељски 

састанци 

Упознавање са 

наставним планом и 

програмом, 

организацијом рада 

школе, уџбеницима, 

правилима понашања, 

интерним актима, 

успехом и проблемима 

одељења… 

 

 

 

 

 4 пута годишње 

Разредни старешина, ПП 

служба, директор 

Саветодавни рад 

са родитељима 

Различити облици 

саветодавног рада 

којима су обухваћени: 

проблеми адаптације, 

образовни и васпитни 

проблеми, развојни 

проблеми и тешкоће,.. 

По потреби 

 

 

   

 

 

Психолог, педагог, 

разредни старешина, 

директор 

Едукативна 

предавања 

Подизање нивоа 

родитељских 

компетенција 

 Током године 

ПП служба, МУП, ШУ 

Учешће 

родитеља у 

Савету 

родитеља, 

Школском 

одбору, 

Тимовима за 

развојно 

планирање, 

самовредновање, 

превенцију 

насиља 

Активности дефинисане 

законом и 

правилницима о раду 

ових стручних и 

руководећих органа 

 

 

 Током године 

Директор, координатори и 

чланови тимова 

Дан отворених 

часова 

Родитељи ученика могу 

једном месечно да 

1 месечно 

Предметни наставници 
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присуствују часовима 

(последњи радни дан у 

месецу у млађим 

разредима, први радни 

дан у месецу у старијим 

разредима) 

Анкета о 

задовољству 

родитеља 

сарадњом 

Облик самовредновања, 

једном у полугодишту 

 1 у 

полугодишту 

ПП служба 

Информисање 

Постављање свих 

релевантих 

информација на улаз, 

пано и сајт школе. 

Израда штампаних 

обавештења. 

 

 

 

 

  Током године 

Сви запослени 

Донације 

Донацијама родитељи 

могу да учествују у 

хуманитарним акцијама 

за помоћ социјално 

угроженим ученицима, 

као и у побољшању 

услова рада и техничкој 

опремљености школе 

 

 

 

 

  Током године 

Директор, Школски одбор, 

Вршњачки тим 
 

 

 
3. ПЛАН И ПРОГРАМ  РАДА БИБЛИОТЕКЕ 
 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

- израђивање годишњег и оперативних планова рада 

-  перманентно праћење издавачке делатности (обиласци књижара, сајмова, сајтова издавача)  

 и на основу тога и доступних средстава,  прављење планова набавке литературе и     

 периодичних публикација за ученике, наставнике и стручне сараднике 

- планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци 

- израда програма рада библиотекарске секције 

- израда програма рада Клуба читалаца 

 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

-     учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада установе    

-     одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно васпитне 

   активности 

- упознавање библиотекара са новим књигама, читање приказа, рецензија, критика ради 

унапређења фонда стручном литературом као и књигама за ученике 

- набавка књига и часописа  

-  испитивање читалачких интересовања разговором са ученицима и  

      наставницима и по потреби прављење мини анкете 
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3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

- сарадња са наставницима на промоцији читања 

- одржавање часова из појединих предмета у школској библиотеци (обавезно за поједине 

разреде из српског језика или ЧОС)  

- коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе 

- сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире и коришћења 

наставничко-сарадничког дела фонда библиотеке 

- заједнички рад и сарадња на развијању информационе и медијске писмености ученика 

- информисање корисника (наставника) о новим књигама, приручницима и садржајима 

стручних часописа 

- учешће у припреми приредбе посвећене школској слави Светом Сави 

- организација три литерарна конкурса, а по потреби и више 

- организовање посете и боравка деце са Косова и Метохије код наших ученика и 

организовање узвратне посете у оквиру пројекта “Свим срцем за осмех детета“ 

- учешће и у другим хуманитерним акцијама у току школске године које буду организоване 

- сарадња са драмском и осталим секцијама у школи 

 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

- уписивање нових чланова (ученика 1. разреда) у другом полугодишту 

- обучавање ученика за самостално коришћење библиотечког материјала: правила коришћења, 

организација фонда, увођење у начин и метод индивидуалног и групног истраживања у 

извршавању наставних и ваннаставних задатака (коришћење речника, лексикона, 

енциклопедија, библиографија, стручне литературе из појединих области, спискова 

литературе у књигама, фуснота) 

- упознавање са деловима књиге (садржај, импресум, индекс, хрбат књиге)  

- упознавање са творцима књиге (аутор, уредник, технички уредник, коректор, лектор) 

- упућивање ученика у функцију каталога и упознавање са начином коришћења на 

организованим часовима ( у току слободних активности, ЧОС) 

- издавање књига ученицима и пружање помоћи при избору књига, као и разговори о 

прочитаном и упућивање на критике и студије о делима 

- пружање помоћи ученицима у припреми и обради задате теме 

- пружање помоћи код учења ван наставе и усвајању метода самосталног рада на тексту и 

другим материјалима 

- одржавање часова на којима ће се вршити прикази и популаризација књига за одређени 

узраст 

- рад са библиотекарском секцијом  

-  рад са Клубом читалаца школе 

- сарадња са драмском и осталим секцијама у школи 

- одржавање стручних часова у библиотеци које организује библиотекар са свим разредима и 

одељењима у школи (упознавање са радом школске библиотеке ученика првих  разреда;   са 

дечјим часописима и књигама за тај узраст други разреда, трећи разреди ће бити упознати са 

дечјим енциклопедијама и коришћењем садржаја у књигама ; четврти разреди са 

енциклопедијама код којих су одреднице поређане азбучним и абецедним редом као и са 

оним које имају индекс; са коришћењем правописа ученици 5. разреда, 6. разреди са 

библиографијама, фуснотама и импресумом у књигама; 7. разреди - коришћење  речника, са 

посебним освртом на Речник САНУ и Матице српске а са коришћењем Вуковог „Рјечника“ 

ученици 8. разреда.  

- информисање корисника (ученика) о новитетима посетом часова, плакатима, изложбама, 

прилозима за блог и сајт школе, приказима књига које ће вршити библиотекарска секција 
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- организовање посете и боравка деце са Косова и Метохије код наших ученика и 

организовање узвратне посете у оквиру пројекта “Свим срцем за осмех детета“ 

- обележиће се следећи датуми, организовати манифестације и изложбе: 

    1. полугодиште школске 2017/2018. год. 

- Дечја недеља- литерарни конкурс се организује и такмичење писаца наше школе у 

библиотеци  

- Месец књиге, посета Сајму књига у Београду 

- Изложбе у холу библиотеке: 

- Дечје књиге 

- Изложба о једној теми 

- Изложба о Вуку Караџићу (8.11.1787-7.2.1864) 

 

    2. полугодиште школске 2017/2018. год. 

- Организовање литерарног конкурса са темом о Светом Сави 

- Обележавање Националног дана књиге (28. фебруар) изложбом; Дана дечје књиге (2. априла); 

изложбом или јавним часом у библиотеци Светског дана књиге (23. априла) приредбом која 

би била спремљена са члановима секције 

- Дан школе - литерарни конкурс и литерарно такмичење у библиотеци 

- Змајеве Дечје игре - сусрет с писцима у школи 

- Учешће са библиотекарском секцијом на Данима дечјег аматерског позоришта ако буде 

организованао 

- Драмски прикази неких књижевних текстова (и старих и нових), ради популаризације књиге 

и читања у сараднњи са библиотекарском секцијим 

- Промоција нових књига (обиласком одељења, плакатима, преко блога школе) 

- Развијање медијске и информационе писмености код чланова секције или са појединим 

одељењима у договору са разредним старешинама 

- Изложбе: 

-    Свети Сава  

-    Национални дан књиге 

-    Дан дечје књиге 

-    Светски дан књиге 

-    Дечје књиге 

       -    Изложба о Алекси Шантићу (27.05.1868-2.2.1924) 

       -    Изложба о Растку Петровићу (16.5.1898-15.8.1949) 

       -    Изложба о Десанки Максимовић ( 16.5.1898-11.2.1993) 

 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 

- Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких навика ученика 

приликом доласка у библиотеку 

- организовање посете и боравка деце са Косова и Метохије код наших ученика и 

организовање узвратне посете у оквиру пројекта “Свим срцем за осмех детета“ 

 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

 

- сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и директором школе с 

набавком и коришћењем књижне грађе и серијских публикација, те целокупном 

организацијом рада школске библиотеке 

- информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове стручне 

литературе за предмете, дидактичко-методичке и педагошко-психолошке литературе 
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- приказ стручне књиге или неке едиције члановима Наставничког већа као и излагање битних 

садржаја семинара, које библиотекарка буде похађала, а који могу бити корисни за све 

чланове колектива  

 

 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

- рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног плана школе и школског 

програма, на реализацији наставе засноване на истраживању 

- рад у Тиму за израду Годишњег плана и извештаја 

- учешће у раду, по потреби, Стручног већа српског и страних језика, Стручног већа учитеља, 

сарадња и са другим стручним већима у школи, редовно присуство на наставничким већима 

 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

-    сарадња са Градском библиотеком у Новом Саду као и са њеним огранцима 

-    сарадња са другим школама и другим школским библиотекама 

-    сарадња са просветним, културним и просветним и другим установама 

-    учешће у раду Подружнице ДШБС и другим стручних орагнизација 

-    сарадња са Змајевим дечјим играма 

-    сарадња и учешће у организацији Дана дечјег аматерског позоришта под  

     покровитељством града 

-    сарадња са Удружењем грађана „Нови Сад“ и ОШ „Душан Радовић“ из Новог Сада у  

     оквиру пројекта „Свим срцем за осмех детета“ 

  

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

       

- вођење евиденције набавке књига  

- вођење библиотечког пословања и физичка обрада библиотечке грађе 

- класификација: каталошка обрада (1 каталог), вођење инвентарне књиге и инвентарисање 

- библиотека је обавезна да води именски каталог, што се и ради, а више се не воде каталози по 

наслову књиге и стручни јер је компјутеризација библиотеке у току и ствара се база података 

- компјутеризација библиотеке 

- вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара 

- стално праћење стручне литературе из области библиотекарства као и стручних сајтова (нпр. 

сајт ДШБС, Филолошког факултета у Београду и сличних) 

- слање садржаја везаних за рад библиотеке на блог и сајт школе 

- посета Сајму књига у Београду и Салону књига у Новом Саду 

- стална набавка стручне литературе за потребе наставе и ваннаставних активности 

- пратити промене из области обавезне лектире и пратити нова издања из области природних и 

друштвених наука 

- учешће на стручним семинарима који се налазе у Каталогу и стручним скуповима који се 

буду  организовали у  току школске године ван школе 

       -     учешће на стручним скуповима које ће организовати Градска библиотека у Новом Саду у 

сарадњи са Матицом српском и Народном библиотеком Србије 

       -     учешће на стручним састанцима подружнице ДШБС 

- учествовање на семинарима који се буду организовали у школи и узимање активног учешћа 

на њима раније поменутим садржајима 

- учешће на стручним усавршавањима који ће се у току школске године организовати у школи 
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VIII      ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ  ОДЕЉЕНСКИХ 

СТАРЕШИНА И ОДЕЉЕЊСКИХ    ЗАЈЕДНИЦА 
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ОДЕЉЕЊСКА ЗАЈЕДНИЦА 

 

Ученичка одељењска заједница је оснивачки колектив ученика у коме су они током целе 

школске године удружени. Она окупља све ученике и плански остварује најбитније 

васпитно-образовне задатке: 

-упознавање, прихватање и остваривање у току васпитногпроцеса свих новина у новом 

плану и програму које се односе на рад одељењске заједнице у школи; 

-сачињавање оперативних планова рада у сарадњи са ученицима и одељењским саветима 

родитеља; 

-конституисање заједнице; 

-организовање учења, игре и рада; 

-изграђивањаимиџаодељењске заједнице (амблем, симбол, име); 

-активности на стварању здравог језгра одељења; 

-укључивање одељења у шире активности школе; 

-организовање екскурзија и излета; 

-организовање смотри и такмичења у организацији Савеза ученика и других чинилаца у 

школи и ван школе; 

-учешће ученика старијих разредана седницама стручних тела и њихово оспособљавање за 

рад и деловање на тим нивоима; 

-месечно контактирање директора и стручних сарадника са заједницама ученика школе, 

односно њеним руководством ради подстицања активности којима ће се унапређивати 

живот и рад у школи и указивања на текуће проблеме, задатке и потребе. 

На почетку школске године, одељењске заједнице ће изабрати своје руководство и 

сачинити планове и програме рада до 15. септембра, при чему ће се поштоватииницијатива 

ученика за активно решавање школских и ученичких задатака.  

 

 
 

Редни број ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ 

 Септембар 

1. Упознавање са распоредом часова и школским календаром, уџбеницима и прибором 

2. Упознавање са програмским садржајима, нормама понашања и кућним редом школе- 

Ово су наша одељенска правила- дефинисање, Лична хигијена, како се понашамо у 

саобраћају 

3. 8. септембар- међународни дан писмености 

4. 21. септембар- међународни Дан мира 

 Октобар 

5. Организација активности у време Дечје недеље (хуманитарна акција ,,Друг-другу“, 

Умем да... покажи шта знаш, уређивање паноа...) 

6. Формирање група за помоћ ученицима који имају проблеме у учењу 

7. У здравом телу- здрав дух...- значај спорта и рекреације 

8. Заједничко дружење- посета биоскопу, рођендан... 

 Новембар 

9. Анализа резултата рада и дисциплине ученика 

10. Сви смо исти, а различити- толеранција, 16. новембар међународни дан за толеранцију 

11. Коме се дивимо, ко су нам узори 

12. Успостављање сарадње са родитељима за реализацију одређених активности у школи 

(присуство Новогодишњем и Божићном вашару) 

 Децембар 

13. 3. децембар- међународни дан инвалида- Није тешко бити фин- нешто из бонтона 
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14. Хумани односи- Како се треба понашати у школи и ван ње; (у школи за време 

прослава значајних празника, а ван школе- излет, музеј, позориште...) 

15. Како се дружимо-Шта нас радује, занима... 

16. Анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта и васпитно 

дисциплинске мере 

 Јануар 

17. Полугодиште- какав смо успех постигли до сада 

18. Болести зависности, настајање и последица-Чистоћа је пола здравља 

19. Живот и дело Светог саве 

 Фебруар 

20. Информисаност ученика о различитим професијама 

21. Гост- пријатељ друга из суседног одељења- погоди занимање 

22. Одељенска такмичења и припрема за школско такмичење 

23. Хумани односи- анализа резултата претходних расправа 

 Март 

24. 8. март, међународни Дан жена. Припрема за обележавање 

25. Очување животне средине, пролећно уређивање околине 

26. Код друга поштујем... 

27. Анализа успеха и владања на крају трећег класификационог периода, васпитно- 

дисциплинске мере 

 Април 

28. Испуњавање слободног времена садржајима из науке, културе, уметности, спорта и 

забаве 

29. 7. април- светски Дан здравља 

30. Како да побољшамо успех 

 Мај 

31. Препреме за Дан школе 

32. 9. мај- дан победе 

33. Проблеми у одељењу, испољавање пажње, бриге, љубави... 

34. Болести зависности, 31. мај, светски дан борбе против пушења 

 Јун 

35. Дан планете Земље 

36. анализа реализованих задатака, предлози за наредну школску годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

I разред 
Септембар Дозволите да се представимо 
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Упознајмо школу и запослене у њој 

Упознавање са правилима понашања у школи 

Како створити пријатну атмосферу у учионици 

Октобар Буквар дечијих права 

Једанмојдан– организацијадана  

Заједничко дрво, радионица здравствено васпитање 

Уа, неправда, радионица Школа без насиља 

Учимо да учимо 

Новембар Штајетодобардруг, радионица  

Бонтон – како се понашам на јавним местима 

Посета културној установи (позориште, биоскоп, музеј...) 

Смешно ћоше 

Децембар Занимања–онихкојирадеу школи,анисунаставници 

Личнахигијена  

Правилна комуникација 

ПрослављамоНовугодину, маскембал 

Јануар Прочитао сам у току распуста  

Обележавање Светог Саве, израда паноа 

Фебруар Пријатељски кругови 

Лепа реч гвоздена врата отвара 

Правилнаисхрана –животненамирнице, здравствено васпитање 

Какодасазнам оноштомеинтересује? 

Март У здравном телу здрав дух 

Моје обавезе у кући 

Моји родитељи и ја, међусобно поверење 

Мојездрављеикосвебринеоњему(07.04. –Светскиданздравља) 

Април Мој кутак поверења, сарадња са педагогом 

Ускрс –корпапунашаренихјајанаодељенском паноу 

Шта је то љубав? 

Посета културној установи (позориште, биоскоп, музеј...) 

Мај Штасеради удомуздрављаиболници, здравствено васпитање 

Учинио сам га срећним 

Како избећи и савладати страхове?  

Успех је мој понос, сумирамо резултате рада у другом полугодишту 

Јун Ми и учење – следеће године 

 

II разред 
Септембар Развијање културе понашања – упознавање са  павилима понашања у школи 

Доносимо наша правила, радионица Школа без насиља 

Хигијена школске средине и њен утицај на здрвље ученика, здравствено 

васпитање 

Учимо да учимо 

Октобар Буквар дечијих права 

Kако да будем добар друг -  Школа без насиља 

«Волим Београд» израда одељењског паноа  

Растем и развијам се, здравствено васпитање  

Распоред рада и слободног времена у току дана 

Новембар Лична хигијена  

Како решити конфликт, радионица Школа без насиља  

Занимања људи који раде у школи 
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Посета културној установи (позориште, биоскоп, музеј...) 

Децембар Моје жеље су... 

Помоћ другу, хуманост на делу 

Колико смо напредовали? 

Прослава Нове године, маскембал 

Јануар Прочитао сам у току распуста  

Обележавање Светог Саве, израда паноа 

Фебруар Како да сазнам оно што ме интересује  

Неправилна исхрана – поремећаји који настају, здравствено васпитање  

Моје обавезе у кући 

Моји родитељи и ја, међусобно поверење 

Март У чему смо најбољи 

Како да учење буде и остане игра 

Посета културној установи (позориште, биоскоп, музеј...) 

Кажи брзо, испричај смешно - шале 

Април Штетност алкохола и дувана, здравствено вапитање  

Занемаривање и злостављање деце, здравствено васпитање  

Уа, неправда, радионица Школа без насиља 

Моја омиљена емисија 

Мај Здрава исхрана – добро здравље, здравствено васпитање  

Није тешко бити фин 

Наш однос према животињама, Школа без насиља 

Успех је мој понос, сумирамо резултате рада у другом полугодишту 

Јун Ми и учење – следеће године 

 
III разред 

Септембар Како је било на распусту 

Шта сам читао / ла на распусту 

Како ћемо се владати ове године (састављамо одељењска правила ) 

Подсећамо се правила понашања и обавеза у школи 

Октобар Бирамо руководство одељенске заједницеи План рада одељенске заједнице 

Разговор о дружењу и понашању у школи – Школа без насиља 

«Волим Београд» израда одељењског паноа 

Растем и развијам се 

Чега се највише бојим у животу 

Новембар Права проистичу из извршених обавеза - Школа без насиља 

Шта највише желим да ми се деси 

Како да сачувам своје здравље 

Односи међу половима - Школа без насиља 

Децембар Како да учење буде и остане игра 

Договор о прослави Нове године 

Неправилна исхрана – поремећаји који настају 

Коју смо нову књигу прочитали на распусту 

Јануар Друштвене игре, весело одељењско дружење 

Како се постаје добар друг, а како добар ђак - Школа без насиља 

Фебруар Како да поправимо оцене и своје понашање 

Књига је мој најбољи пријатељ – препоручујем другу да прочита 

Здрава исхрана – добро здравље 

Како једни другима помажемо - Школа без насиља 
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Март Мој хоби 

Кажи брзо, испричај смешно! – априлске шале 

Ускрс – одељењски тематски пано 

Велики људи – деца жељна знања 

Април Како да сачувамо оно што су други градили и саградили 

Шта све може довести до повреде ( у кући,школи,на улици,у природи ) 

Ко се воли тај сме то и да покаже, јер је љубав лепа и важна –Школа без насиља 

Шта највише желим да ми се деси 

Мај Како да сазнам оно што ме интересује 

Зашто волим свог друга –Школа без насиља 

Штетност алкохола и дувана 

Покажи шта знаш – квиз знања 

Јун Ми и учење – следеће године 

 
IV разред 

Септембар Упознавање са правилима понашања у школи 

Договор о раду 

Доносимо наша правила, радионица Школа без насиља 

Учимо да учимо 

Октобар Поштујемо различитост – толеранција,  радионица -Школа без насиља   

Фер плеј, Школа без насиља 

Права проистичу из извршених обавеза - Школа без насиља 

Учионица-мој шарени свет 

Шта смо урадили до сада? 

Новембар Припремамо се за такмичење Одељењских заједница 

Покажи шта знаш!, међуодељењско такмичење 

Лична хигијена 

Како разрешити конфликт? 

Децембар Имам најбољег друга 

Посета културној установи (позориште, биоскоп, музеј...) 

Моја највећа жеља 

Колико смо напредовали? 

Јануар Шта волим да читам, слушам 

Моје радне навике 

Фебруар Посета културној установи (позориште, биоскоп, музеј...) 

Моје радно место 

Помоћ другу, хуманост на делу 

Мој хоби 

Март Здрава исхрана – добро здравље 

Шта је надимак? 

Колико поштујемо правила понашања у школи и ван ње? 

Није тешко бити фин 

Април ''Волим Београд'' 

Обележавање Светског дана здравља         

Како да сачувамо планету? 

Наш однос према животињама                          

Мај Припреме за извођење екскурзије (наставе у природи) 

У здравом телу, здрав дух 

Чиме бих волео да се бавим кад порастем 
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Моја омиљена уметност 

Јун Ми у петом разреду 

 
   V разред 

Септембар 

Развијање културе понашања – упознавање са  павилима понашања у школи 
Мој радни кутак  у кући 
Да ли познајем технике учења? 
Мој план рада и одмора 

Октобар 

Колико познајем себе? 
Наше понашање је одраз наше личности, радионица Школа без насиља 
Психофизичке одлике пубертета 
Лична и општа хигијена  
Хумани односи међу половима 

Новембар 

Шта смо урадили до сада? 
Кутак поверења и разумевања, сарадња са педагогом школе 
Бонтон – како се понашам на јавним местима 
Посета културној установи (позориште, биоскоп, музеј...) 

Децембар 

Правилна комуникација 
Како савладати бес,  радионица Школа без насиља 
Спречио сам инцидент, радионица Школа без насиља 
У чему смо најбољи, сумирамо резултате рада у првом полугодишту 

Јануар 

Моји родитељи и ја, међусобно поверење 
Поштујући себе поштујем и друге 

Фебруар 

Моја учионица мој други кутак 
Шта ми прија у школи, а шта бих мењао? 
Шта је то љубав? 
Друг, пријатељ, симпатија 

Март 

Учинио сам га срећним 
Како избећи и савладати страхове?  
Ја нисам поводљив, радионица Школа без насиља 
Колико смо напредовали у учењу и понашању? 

Април 

Здрава храна, израда паноа 
Колико чувамо своју средину 
Посета културној установи (позориште, биоскоп, музеј...) 

Мај 

Шта слушам, читам, гледам 
Како помоћи старим и беспомоћним људима? 
Како водити здрав живот без порока? 
Како водити здрав живот без порока?– израда паноа 

Јун 

Припреме за екскурзију 
Успех је мој понос, сумирамо резултате рада у другом полугодишту 

VI разред 
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Септембар 

Развијање културе понашања – упознавање са правилником понашања у школи 
Мој радни кутак у кући, како га организовати и уредити 
Колико познајем себе, шта волим, а шта не 
Мој план рада и одмора 

Октобар 

Ја сам одговоран уредан и марљив ђак, како то постићи 
Наше понашање  је одраз наше личности, Школа без насиља 
Шта знам о пубертету 
Лична и општа хигијена 
Здрава исхрана, шта је то 

Новембар 

Моја учионица мој други кутак, уређење кабинета 

Поштујући себе , поштујем и друге, Школа без насиља 

Хумани односи међу половима, шта знам о томе 
Моја сарадња са педагогом школе,  када се обратити 

Децембар 

Да ли познајем технике учења 
Како решити конфликте 

Спречио сам инцидент, радионица Школа без насиља 
Наш успех на крају првог полугодишта 

Јануар 
Како очувати природу 
Бонтон – како се понашам у школи и на јавним местима 

Фебруар 

Правилна комуникација – Школа без насиља 
Како савладати бес, радионица Школа без насиља 
Шта знам о алкохолизму и пушењу 
Како заштити себе од лоших утицаја (секте, дрога..) 

Март 

Како избећи страхове и трему 
Породично васпитање, одраз моје личности и мог понашања 
Шта ми прија у школи и шта бих мењао 
друг пријатељ симпатија, како неговати међусобне односе 

Април 

Шта је то љубав 
Колико смо напредовали у учењу и понашању? 
Болести зависности, шта знам и шта треба да знам 
Ја нисам поводљив, радионица Школа без насиља 

Мај 

слободна тема по избору ученика 
Шта слушам, читам, гледам 
Није тешко бити фин 
Припреме за екскурзију, упознавање са правилима понашања 

Јун 

Успех је мој понос, сумирамо резултате рада у другом полугодишту 

 

 

 

VII разред  
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Септембар 

Правила понашања у одељењу - ,,Школа без насиља“ 
Однос наставник – ученик  
Поштујем свог наставника 
Брига о здрављу, развијање личне одговорности о хигијени тела, чистоћа зуба, косе, обуће... 

Октобар 

Методе рационалног учења (нови предмети) 
Посета Сајму књига 
Бес и како га савладати - ,,Школа без насиља“ 
Дечја права – конвенција о дечјим правима 
Да ли сам задовољан својим успехом 

Новембар 

Узроци изостајања ученика 
Како помоћи другу када је најпотребније 
Водимо рачуна о свом новом простору 
Однос – родитељ, дете – конфликт  

Децембар 

Посета културној установи 
Професионална оријентација – моје будуће занимање 
Договор о  прослави Нове године 
Успех је резултат нашег залагања 

Јануар 

Прослава школске славе Свети Сава 
Хуманизација односа међу половима 

Фебруар 

Оптерећеност ученика – редовна настава и слободне активности 
Зависност успеха од рада и залагања 
Како помоћи другу када му је најпотребније- ,,Школа без насиља“ 
Понашање на јавном месту 

Март 

Бонтон- како се понашам на јавном месту 
Болести зависности – „Живот је један- дрога је нула“ 
Слободне време – како га активно и квалитетно провести 
Шта смо постигли до сада 

Април 

Посета културној установи 
Облици насилног понашања- ,,Школа без насиља“ 
Учионица добре воље - радионица 
Конфликти и шта са њима- ,,Школа без насиља“ 

Мај 

Припреме за екскурзију, доношење правила понашања 

Шта слушам, читам, гледам 
Како помоћи старим и беспомоћним људима? 
Безбедност у саобраћају 

Јун 

Успех је мој понос, сумирамо резултате рада у другом полугодишту 

 

 

 
VIII разред 
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Септембар 
Развијање културе понашања – упознавање са правилником понашања у школи  
Да ли се познајемо 
Поштујем свог наставника 
Хуманост на делу – учествујемо  у свим хуманитарним акцијама 
Октобар 
Договор о правилима понашања на екскурзији 
Конвенција  о дечјим правима – радионица  Школа без насиља 
Да ли се здраво хранимо и шта знам о исхрани?  
Методе рационалног учења 
Шта и како читати?, посета Сајму књига  
Новембар 
Да ли смо задовољни својим успехом 

Посета културној установи (позориште, биоскоп, музеј...) 

Поштујући себе поштујем и друге –  радионица Школа без насиља 
Однос- родитељ, дете – конфликт – радионица (педагог) 
Децембар 

Болести зависности – '' Живот је један, дрога је нула'' – радионица 
Професионално информисање – моје будуће занимање 

Како ћемо прославити Нову годину, договор 
У чему смо најбољи, сумирамо резултате рада у првом полугодишту 
Јануар 

Колико смо оптерећени наставом и другим активностима у школи 
Како решавати конфликт, како савладати бес, Школа без насиља 
Фебруар 

Водимо рачуна о свом радном простору 
Успех је резултат нашег залагања 
Бонтон – како се понашам на јавним местима 
Правилна комуникација  - Школа без насиља 
Март 
Посета културној установи (позориште, биоскоп, музеј...) 
Како помоћи другу када му је најпотребније? 
Слободна тема по избору ученика 
Ко је од нас најуспешнији и зашто? 
Април 

Хумани односи међу половима 
Слободно време – како га активно и квалитетно поровести 
Професионално информисање – мрежа школа и услови уписа  
Изабрао сам школу 
Мај 

Припреммо се за завршни испит 
Организација Матурске вечери 
Шта сам желео, а нисам остварио у току осмогодишњег школовања 
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IX ПЛАНОВИ  И  ПРОГРАМИ  СЕКЦИЈА  И  УЧЕНИЧКИХ  

ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

1. ПЛАН  РАДА  СЕКЦИЈА: 1-4  разред 

 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ Информатичка секција за ниже разреде 

Редни 

број 

теме 

Назив теме Број 

часова  

Место 

дешавања 

Време дешавања 

1. Рачунари 
2 

Информатички 

кабинет 

Септембар  

2. Интернет 
3 

Информатички 

кабинет 

Октобар, април  

3. Текст 
1 

Информатички 

кабинет 

Октобар  

4. Фотографије 
1 

Информатички 

кабинет 

Октобар 

5. Звук 

5 

Информатички 

кабинет 

Радио Нови Сад 

Новембар, јануар  

6. Видео 

13 

Информатички 

кабинет 

ТВ Нови Сад 

Локална ТВ 

Јануар, фебруар, 

март  

7. Блог 
11 

Информатички 

кабинет 

Април, мај, јун  

 

        Годишњи фонд часова: 36 Недељни фонд часова: 1 

Циљеви и задаци: 

Усвајање основних знања о начину  рада и функционисању рачунара, хардверу и софтверима.  

Подстицање самопоуздања, радозналости и сарадничких односа у групи 

 
 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: Литерарна секција (млађи) 

Редни 

број 

теме 

Назив теме Број 

часова  

Место 

дешавања 

Време дешавања 

1. Формирање секције 1 школа септембар 

2.  Стваралачки литерарни покушај 6 школа целе године 

3. Школска литерарна такмичења 10 школа целе године 

4. Литерарна такмичења ван школе 6 школа целе године 

5. Литерарне вечери у школи 3 школа целе године 

6. Сусрет са књижевником 2 школа целе године 

7.  Читање и анализа филмских приказа 4 школа целе године 

8. Писање драмских текстова 4 школа целе године 
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 Годишњи фонд часова:  36 часова  Недељни фонд часова: 1 час 

Циљеви и задаци: 

Развијање љубави и умећа писменог изражавања 

 

 
РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

УЗРАСТ : Први разред 

Циљ: Циљ рада  је да се код ученика млађег школског узраста побуди интерес за рецитовањем 

- уметничким креативним  

говорењем текста, те да науче правилно да рецитују и јавно наступају 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Исходи : -    Ученици ће умети да свој доживљај текста  рецитовањем пренесе другима    

-  Ученици ће имати добру дикцију (чист и јасан изговор гласова српског језика,  

правилан акценат, темпо, коришћење пауза, интонацију, интензитет гласа,...) 

- Ученик ће бити способан да јавно наступа пред публиком 

  

МЕСЕЦ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

ОКТОБАР 1.Формирање секције,упознавање ученика са планом   и програмом  рада 

2. Вежбе изговора самогласника  

3.Вежбе изговора сугласника 

4. Изговарање брзалица 

5.Наглашавање слога и наглашавање речи 

НОВЕМБАР 6.Вежбе интонације и вежбе јачине гласа 

7. Паузе у рецитовању,понављања , рефрен,... 

8.Одабир и учење народних умотворина 

9.Вежбе изговарања народних умотворина 

10.Приказ наученог вршњацима 

ДЕЦЕМБАР 11. Одабир и подела  песама  за рецитовање  о зими, Новој години,  Божићу 

и  Светом Сави 

12.Анализа одабраних песама  

13. Прво  читање песама (акценат, интонација , пауза,гласност,темпо...) 

14. Вежбање рецитовања одабраних песама  

ЈАНУАР 15.Проба за приредбу 

16. и 17. Приредба 

ФЕБРУАР 18. Слушање – познати рецитују дечије песме 

19. Одабир  и подела  песама  за рецитовање 

20.Анализа одабраних песама 

21.Прво читање песама (акценат, интонација , пауза,гласност,темпо...) 

МАРТ 22. Вежбање рецитовања одабраних песама 

23. Проба за приредбу 

24. Приредба поводом Дана жена 

25.Одабир песама о пролећу,  животињама, екологији, природи... 

АПРИЛ 26.Подела песама за рецитовање 

27.Анализа одабраних песама 

28. Прво читање песама (акценат, интонација , пауза,гласност,темпо...) 

29.Вежбање читања одабраних песама 

МАЈ 30.Вежбање рецитовања одабраних песама 

31.Проба за приредбу 

32. и 33. Приредба 

34. и 35. Посета Змајевим дечјим играма 

ЈУН 36.Анализа урађеног 

Д. Ћосић, М. Ранић 
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НАЗИВ СЕКЦИЈЕ:   ЛИКОВНА СЕКЦИЈА - млађи 

Редни 

број 

теме 

Назив теме Број 

часова  

Место дешавања Време дешавања  

1 ДЕЧЈА НЕДЕЉА (комбиноване 

технике: израда цртежа, честитке, 

тематско уређење паноа) 

4 

учионица и 

школске 

просторије 

IX - X  

2 НОВА ГОДИНА (комбиноване технике: 

израда радова на тему Нове године - 

новогодишње честитке,  коверте и 

украси, тематско уређење школског 

паноа и школских просторија) 

5 

учионица и 

школске 

просторије 

XI - XII  

3 СВЕТИ САВА (комбиноване технике: 

израда радова - Св. Сава, израда мозаика 

- цркве и манастири, уређење школског 

паноа и школских просторија) 

5 

учионица и 

школске 

просторије 

XII - I  

4 ДАН ЖЕНА (комбиноване технике: 

осмомартовске честитке и коберте, 

тематско уређење школског паноа) 

4 

учионица и 

школске 

просторије 

II - III  

5 ВАСКРС („Васкршња јаја" - сликање, 

мозаик, фарбање) 5 

учионица и 

школске 

просторије 

III  

6 ДАН ШКОЛЕ (комбиноване технике: 

израда ликовних и керамичких радова, 

уређење школског простора, израда 

сценографије, тематско уређење 

школског паноа) 

5 

учионица и 

школске 

просторије 

IV  

7 ИЗЛОЖБЕНО ПРОДАЈНЕ 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ (израда радова 

комбинованом техником) 

3 

школске 

просторије 

током школске 

године 

 

8 НАГРАДНИ КОНКУРСИ (одабир 

најбољих радова секције током целе 

школске године као одговор на актуелне 

наградне конкурсе) 

5 

учионица и 

школске 

просторије 

током школске 

године 

 

      

      

 Годишњи фонд часова: 36 Недељни фонд часова: 1  
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Циљеви и задаци: 

- подстицати разумевање визуелно-ликовног језика; 

- развијати ликовне вештине; 

- подстицати тимски рад; 

- стећи знање и разумевање сликарства, вајарства, архитектуре, примењене уметности и 

дизајна; 

- подстицати креативност и ликовну надареност код ученика. 

 

 

 

ЗАБАВНА  МАТЕМАТИКА  (млађа група) 

Редни 

број 

теме 

Наставнатема Укупан број часова по теми 
Време 

реализације 

I Бројеви и операције 8 

Током школске 

године 

 

II Мало комбинаторике 5 

III Забавна геометрија 7 

IV Мали проблеми 8 

V Математичке игре 8 

Годишњифонд: 36 

Циљеви и задаци: 

проширивање и продубљивање стечених знања, 

развијање интересовања ученика за математику, 

развијањематематичкихспособности ученика, 

подстицање на самостално бављење математиком, 

подстицање ученика да развијају стваралачке способности. 

учешћенаматематичком такмичењу 

 

ЗАБАВНА  МАТЕМАТИКА  (старија група) 

Ред. 

бр. 

теме 
Наставнатема 

Укупанбројчасов

а 

потеми 

 

Време 

реализације 

I Бројеви и рачунске операције 8 

Током школске 

године 

 

II Мало геометрије 6 

III Проблемски задаци 5 

IV Логички и комбинаторни задаци 5 

V Проблеми тешких ситуација 6 

V I Математичка рекреација 6 

Годишњифонд: 36 

Циљеви и задаци: 

развијање  и подстицањеинтереса ученика за математику, 

проширивање и продубљивање стечених знања, 

развијањеспособностизабољеувиђањеодносамеђустварима и појавама 

развијање пажње ,логичкогмишљења и закључивања 

учешћенаматематичком такмичењу 

развијатиупорност и стрпљење, тачности , самосталности, сналажљивости у 

решавањунумеричкихзадатака и занимљивихтекстуалнихзадатака 
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СПОРТСКА  СЕКЦИЈА – млађи ученици 

Р.БР АКТИВНОСТИ Време Начин рада 

1. Ходање и трчање 
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2. Скакање и прескакање 

3. Бацање и хватање 

4. Вишења, упори и пењања 

5. Вежбе на тлу 

6. Вежбе упором рукама 

7. Вежбе равнотеже 

8. Вежбе реквизитима 

9. Елементарне и штафетне игре 

 Годишњи фонд: 36 часова  Недељни фонд: 1 час 

 

 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ   

– ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК  

 

ЦИЉЕВИ: упознати децу са појмом екологије и значајем очувања  животне средине, као и 

мотивисање деце за активности у области екологије, упознавање са биљним светом и 

његовим значајем за човека, оспособљавање за бригу о биљкама, упознавање са 

животињским светом, стварање осећаја одговорности према животињама,  развијање 

осећаја за бригу о  животној средини, упознавање  са појмом рециклаже и њеним значајем, 

 развијање осећаја за лепоту, уочавање проблема  недостатка воде и штедње 

исте,упознавање себе, свога окружења и развијање способности за одговоран живот  у 

њему. 

 

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ 

 

АКТИВНОСТИ 

 

МЕТОДЕ 

СЕПТЕМБАР  

 

- Вожња бицикловима -  

 

- разговор 

- објашњење 
❖ Формирање секције и 

планирање рада 

СПОРТСКА  СЕКЦИЈА-старији ученици 

Р.БР АКТИВНОСТИ Време Начин рада 

1. Атлетика 

У
 т

о
к
у
 ш

к
о
л
ск

е 
го

д
и

н
е 

К
о
л
ек

ти
в
н

и
 и

 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

 

2. Скакање и прескакање 

3. Бацање и хватање 

4. Вежбе на справама и тлу 

5. Ритмичка гимнастика 

6. Народни плесови 

7. Спортске игре 

8. Бициклизам 

9. Елементарне и штафетне игре 

Годишњи фонд: 36 часова  Недељни фонд: 1 час 
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❖ Нашу планета 

            – радионица 

❖ 16. септембар – Дан заштите 

Озонског омотача 

❖ 22. септембар – Дан без 

аутомобила 

 

бициклистички полигон 

 

- илустрација 

- практични  рад 

- демонстрација  

- посете 

- еко радионице 

- шетње 

- игре 

 

 

 

 

ОКТОБАР - Одлазак у Лимански парк и 

шетња околином 

-Сакупљање биљака и израда 

хербаријума 

- Истраживање у школској 

библиотеци о биљкама које 

смо сакупили 

-Израда кућица и хранилица за 

птице од материјала за 

рециклирање 

 

 

❖ Дрвеће наше  околине 

 – радионица 

❖ Дрвенасте биљке – 

радионица 

❖ 4. октобар - Светски дан  

заштите животиња  

❖ 15-17. октобар - Викенд 

храњења птица  

НОВЕМБАР  

- Квиз  

- Мапе ума 
❖ 3. новембар - Светски дан 

чистог ваздуха 

❖ Очување ваздуха, земљишта 

и воде -радионица 

 

ДЕЦЕМБАР  

- Ликовне радионице : израда 

новогодишњих украса од 

материјала за рециклажу 

- Украшавање учионица и 

ходника 

 

 

❖ Рециклажа – радионица 

❖ Новогодишњи украси од 

рециклираног материјала 

ФЕБРУАР  

- Изложба кућних љубимаца 

- Израда предмета од 

рециклираног материјала на 

тему пролећа 

 

 

- разговор 

- објашњење 

- илустрација 

- практични  рад 

- демонстрација  

- посете 

- еко радионице 

- шетње 

- игре 

 

❖ 21.фебруар – Дан кућних 

љубимаца 

❖ Како се бринем о свом 

кућном љубимцу 

 – радионица 

❖ У сусрет пролећу – 

радионица са родитељима 

МАРТ  

- Одлазак на Штранд – Дунав 

- Одлазак у Лимански парк и 

шетња околином 

- Сакупљање биљака и израда 

хербаријума 

- Истраживање у школској 

библиотеци о биљкама које 

смо сакупили 

- Уређење дворишта, сађење 

биљака 

 

❖ 22. март – Светски дан воде 

❖  Загађење и заштита воде 

 – радионица 

❖ Реке Србије - радионица 

❖ Биљке наше околине 

 - радионица 

❖ Акција уређења школског 

дворишта 
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-Припреме за приредбу 

 

АПРИЛ  

- Припреме за приредбу 

- Израда одеће и модних 

детаља од материјала за 

рециклирање 

- Извођење приредбе 

❖ Пролећни  хербаријум 

❖ 22. април –Светски дан 

планете Земље 

❖ Еколошка приредба 

❖ Модна ревија 

МАЈ  

- Постављање зидних новина и  

паноа са еколошком тематиком 

 

❖ 31. мај - Светски дан борбе 

против пушења 

❖ Пушење здравље руши  

- радионица 

ЈУН - Ми смо мали еколози -

такмичење ученика  

продуженог боравка  
❖ Еколошки дневник 

❖ Квиз 

ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ  

 ❖ Сакупљање хартије, пластике 

и  конзерви 

❖ Уређење еколошког дневника 

❖ Уређење дворишта и брига о 

биљкама у установи 

 

 

 

 

ПЛАН  РАДА  СЕКЦИЈА: 5 - 8  разред 
 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ – БИБЛИОТЕКАРСКА СЕКЦИЈА 

Редни 

број 

теме 

Назив теме Број 

часова  

Место 

дешавања 

Време дешавања 

1. Библиотечко пословање 
3 

школа током целе 

школске године 

2.  Тематске изложбе 
8 

школа током целе 

школске године 

3. Популаризација књига глумом 
10 

школа током целе 

школске године 

4. Израда плаката 
3 

школа током целе 

школске године 

5.  Посета књижарама 1 ван школе 1. полугодиште 

6.  Посета библиотеци другог типа 1 ван школе 2. полугодиште 

7. Учешће на литерарним вечерима 
2 

школа током целе 

школске године 

8. Развијање медијске и информационе 

писмености 
8 

школа током целе 

школске године 

        Годишњи фонд часова: 36  Недељни фонд часова: 1 час 

недељно 
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Циљеви и задаци: 

- Развијање љубави према књизи, читању 

- Оспособљавање ученика да се самостално користе књигом и свим осталим изворима знања  

- Оспособљавање ученика да се сналазе и да користе  целокупан библиотечки фонд  

- Упознавање ученика са основама библиотечког пословања 

- Развијање медијске и информационе писмености 

- Обележавање важних датума изложбама, учешће на манифестацијама у школи  

- Рад на популаризацији књига међу осталим ученицима школе 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ – КЛУБ ЧИТАЛАЦА 

Редни 

број 

теме 

Назив теме Број 

часова  

Место 

дешавања 

Време дешавања 

1. Формирање секције и договор о 

начину рада 
 

школа септембар 

2.  Анализа књиге   школа октобар 

3. Анализа књиге  школа новембар 

4. Анализа књиге  школа децембар 

5. Анализа књиге  школа фебруар 

6. Анализа књиге  школа март 

7. Анализа књиге  школа април 

8. Анализа књиге  школа мај 

 Годишњи фонд часова: 8 часова  Месечни фонд часова: 1. час  

Циљеви и задаци: 

- Циљ и задатак секције је да развија код својих чланова љубав и потребу за читањем квалитетних 

уметничких књига.  

 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ       Секција енглеског језика  

Редни 

број 

теме 

Назив теме Број 

часова  

Место 

дешавања 

Време дешавања 

1. Читање и разговор о књигама на 

енглеском језику 
12 

учионица Пре/после 

наставе 

2. Гледање и разговори о филмовима 
6 

учионица Пре/после 

наставе 

3. Слушање аудио књига и музике 
10 

учионица Пре/после 

наставе 

4. Коришћење компјутера као начин 

усвајања страног језика 
6 

информатички 

кабинет 

Пре/после 

наставе 

5.     

6.     

7.     

8.     

 Годишњи фонд часова:  34  Недељни фонд часова: 1 
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Циљеви и задаци: 

 

Усвајање сложених структура, развијање говорних способности у комуникацији и проширивање 

знања о култури земаља у којима се енглески језик говори 

Исидора Дрљача 

 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: СЕКЦИЈA  ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА  

 

Редни 

број 

теме 

Назив теме Број 

часова  
Место дешавања Време дешавања 

1. SCHULE 
2 

кaбинет за 

немачки језик 
септембар 

2. ICH UND MEINE FREUNDE 
4 

кaбинет за 

немачки језик 
октобар 

3. FAMILIE 
3 

кaбинет за 

немачки језик 
новембар 

4. MEIN ZUHAUSE 
5 

кaбинет за 

немачки језик 
децембар 

 Lehrwerkstatt: Weihnachten 
1 

кaбинет за 

немачки језик 
децембар 

5. ESSEN UND TRINKEN 
5 

кaбинет за 

немачки језик 
јaнуар / фебруар 

6. KLEIDUNG 
3 

кaбинет за 

немачки језик 
март 

 Lehrwerkstatt: Ostern 
1 

кaбинет за 

немачки језик 
март 

7. HIER LEBE ICH 
6 

кaбинет за 

немачки језик 
април/ мај 

 „Bild“ - Projekt 
6 

кaбинет за 

немачки језик 
септембар - мај 

 

 Годишњи фонд часова: 36  Недељни фонд часова: 1 

Циљеви и задаци: 
Ученици развијају способности усмене и писмене комуникације на немачком језику, проширују знања о 

култури земаља немачког говорног подручја. 

 

АВИОМОДЕЛАРСКА СЕКЦИЈА 
 

Ред.бр. 

теме 

 
   Наставна тема Укупанброј 

Часовапотеми 

 
Времереализације 

I Упознавање са програмом рада и читање 

планова 
2 IX 

II Подела материјала и алата 4      IX,X 

III Израда делова модела 10 X,XI,XII 

IV Обрада делова 6 I,II 

V Спајање делова лепком 4 II,III 
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VI Површинска заштита 2 III, 

VII Припреме модела за лет 2 IV, 

VIII Припреме за такмичење 6 IV,V 

Годишњи фонд часова 36  

 

Циљ секције: 

• Омогућава ученицима да открију и развију своје способности из ове области и усвоје 

неке навике и умења из области израде макета, као и да развију уредност и прецизност, 

као и осећај за лепо. 

• Формирањестваралачкеличности,стицањеосновнихтехничкотехнолошкихзнањаивештин

а 

• Стицањераднихнавика 

• Развијањеинтересовањаиспособностизапроналазаштво 

Биолошка секција V-VI разред  

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА  БИОЛОШКУ СЕКЦИЈУ 

РАЗРЕД: ПЕТИ, ШЕСТИ  
 

 Рад са 
микроскопом 

  Посматрање готових препарата 

Техника рада 
Прављење и посматрање привремених 

микропрепарата 

 Биљни органи   Различите вежбе којима сазнајемо улогу и 
грађу корена, стабла, листа; 

 Животни процеси 
биљака 

  Вежбе које се односе на доказивање 
животних процеса - дисање, 
транспирација,фотосинтеза 

 Уређење 
биолошког 
кабинета, 
школског 

дворишта, цвећа 
у холу, чишћења 

акваријума 

  Чланови биолошке секције ће се редовно 
бавити уређењем школе 

 Израда збирки   Прављење збирки инсеката, као и збирки 
љуштура 

и мекушаца 

 Микроскопско 
посматрање 

праживотиња 

  Микроскопско посматрање појединих 
праживотиња, прављење привремених 

препарата; 

 Занимљивости 
везане за 

животињски 
свет 

  Извори из енциклопедија,часописа,видео 
записа. 

 Живи фосили   Појам фосила на неким примерима- 
латимерија, 

кљунар; 

 Израда збирки 
животиња 

  Прављење збирки инсеката, љуштара, 
шкољки и пужева; 

 Обележавање 
важнијих датума 

  Кроз различите активности обележиће се: 
4. октобар - Дан животињa 

 Посета   Ученици ће посетити националне паркове 
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заштићеном 
природном добру 

или природне резервате како би добили 
увид о заштити природе у нашој земљи. 

Посета Засавици 

 Учешће у 
реализацији 

пројекта 
„EKOSCHOOL" 

  Ученици ће разним активностима 
допринети реализацији пројекта 

Еколошка секција-Екочувари V-VIII разред  
 

Ред.бр.
теме 

Наставана тема Бр.часов

а по теми 

Време  

Реализа- 

ције 

План рада 

1, 

 

Образовање 
еколошких 

патрола 

2 Септе-

мбар 
Упознавање ученика са планом еколошке 

се- 
кције. 

Од чланова еколошке секције образоваће се 
Екочувари, три  патроле екочувара по три 

ученика. Њихов задатак је да буду 
промотери у одржавању чисте животне 
средине, регулисању одлагања отпада, 

заштити зеленила школе и околине. Учешће 
у разним  пројектима и на WEB сајту. 

2 

 

Предмет 
истраживања и 
значај екологије 

5 Септе-

мбар,окт

обар 

Основни еколошки појмови 

.Значај екологије за човека. 

Примена екологије у пракси 

3 

 

 

Предмет 
истраживања и 

заштите животне 
средине 

 
 
 

5 октобар-

новембар 

 

Животна средина 

Заштита животне средине 

Глобалне последдице загађивања животне 

средине 

Значај заштите животне средине за човека 

Примена заштите животне средине упракси 

4 Примене 
екологије и 

зашите животне 
средине у пракси-

радионице 

6 Нове-
мбар,де
це-мбар 

Значај заштите животне средине - биће 
изведена у оквиру два округла стола 

радионичарског типа  

Еколошке пароле- учешће ученика у изради 
еколошких парола са различитим темама, 

порукама, зависно од акција које ће се 
током школске године изводити. 

5 Концепт 
одрживог развоја  
његова примена у 

пракси 

10 Деце-
мбар,јан
уар,фе--
бруар,м

арт 

 

 

 

 

Април,  

„Какав народ- таква концепт одрживог 
развоја 

-Израда еко парола, скретање пажње 
јавности о претераној експлоатацији шума 

и порука истицати потребу њихове заштите. 

Учешће у радионицама Покрета горана 
Новог Сада 

Учешћ у пројекту За чистије и зеленије 
школе 

„ Заштитимо планету другу немамо“ 

“Сат за нашу планету” 

„Више цвећа-мање смећа“-уређење 
школског дворишта 

- Мини пројекат - добијање садница од ЈКП 
Градско зеленило и сађење на  подручју 

школе и града од стране екочувара. 
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- Чишћење школе и њене околине од стране 
чланова секције уз учешће других ученика 

и зпослених у школи 

6 Здрава животна 
средина-здрава 

храна-дуг живот 

4 Мај Здрава храна - дуг живот“ 

- Спровешће се акција  у којој ће чланови 
еко патрола са ученицима из школе 

промовисати конзумирање здраве хране на 
штандовима 

7 Посета 
Специјалном 
природном 
резервату  
Засавица 

4 Мај,јун Ученици ће имати прилику да се упознају 
са газдовањем заштичжћеним природним 
доброом,као  заштићеним и угроженим 

врсатама  флорое  и фауне 

 

 

План  рада хемијске секције  
 

Циљ рада хемијске секције јесте подстицање и проширивање интересовања ученика за хемију и 

развој њихових склоности и способности у функцији професионалног опредељивања. 

 

ЗАДАЦИ: 

• Омогућити ученицима да према својим склоностима,способностимаи интересовањима 

бирају врсту и облике слободних активности у којима ће учествовати и радити и тако 

развијати самосталност,поверење у сопствене валитете и свест о важности самообразовања 

• Омогућити ученицима да током самосталног рада развију иницијативност,самосталност и 

стваралаштво 

• Створити ситуације у којима ће ученици развијати експерименталне вештине које нису 

заступљене у редовној настави 

• Развијати код учника свест о повезаности теорије и праксе 

• Развијати код ученика интересовање за развој хемије као науке,новитете у примени хемије 

као науке у савременом начину живота. 

7. разред 
 

Ред.бр. 

теме 

Наставна тема Пројектни задатак 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

Хемија и њен значај 

• Температурни календар 

• Правила рада у хемијској лабораторији 

• Мерење запремине 

• Густина воде 

• Где ради хемичар 

• Посета манифестацији“Ноћ истраживача“ 

 

 

2. 

 

 

Основни хемијски 

појмови 

• Воде као смеше 

• Раздвајање састојака смеше 

• Хемијски огледи-„невидљиво писмо“,експлозија помоћу 

соде бикарбоне и сирћета 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Структура 

супстанце 

• Модел атома 

• Електрон 

• Димитриј Иванович Мендељејев 

• Ковалентна веза 

• Поларност супстанци 

• Прављење модела молекула(помоћу пластелина,жице,чачкалица 

• Састављање модела молекула елемената и једињења помоћу модела 
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од картона(вежбање валенце) 

• Кристалне решетке 

• Молекул воде 

 

 

4. 

 

 

Хомогене смеше 

или раствори 

• Прављење презасићених раствора и добијање кристала 

различитих једињења 

• Вода у природи 

• Раствори из свакодневног живота 

• Прављење раствора познате процентне концентрације 

• Хемијски врт 

• Снижење температуре мржњења 

 

 

 

5. 

 

 

 

Хемијске реакције и 

израчунавања на 

основу хемијских 

једначина 

• Хемијске реакције 

• Закон одржања масе 

• Закон сталних односа маса 

• Колико је велики мол 

• Анализа једињења калијим-јодида 

• Енергетске промене при процесима 

• Прављење паноа са фотографијама огледа и ученика са 

претходних часова 

• Посета манифестацији“Фестивал науке“ 

• Посета Хемијској школи 

• Посета ПМФ-одсек за хемију 

 

8.разред 

 
Ред.бр. 

теме 

Наставна тема Пројектни задатак 

 

 

1. 

 

 

Неметали,оксиди 

неметала и 

киселине 

• Својства неметала 

• Стаклена башта 

• Киселе кише 

• Добијање и испитивање особина CO2 

• Хемијска фонтана 

• Посета манифестацији“Ноћ истраживача“ 

 

2. 

 

Метали,оксиди 

метала,хидрокси

ди 

• Својства метала 

• Хидроксиди 

• Корозија и заштита од корозије 

• Гашени и негашени креч 

• Понашање метала у реакцији са разблаженим киселинама и 

солима 

 

3. 

 

Соли 
• Врсте соли 

• Оксиди,киселине,хидроксиди и соли 

• Стална и пролазна тврдоћа воде 

4. Електролитичка 

дисоцијација 

киселина,хидрок

сида,соли 

• PH вредност 

• Природни кисело базни индикатори 

 

 

 

5. 

 

 

Угљоводоници 

• Доказивање угљеника и водоника у органским једињењима 

• Фосилна горива 

• Течни угљоводоници као неполарни растварачи 

• Испитивање особина етанола 

• Испитивање особина етанске киселине 

• Прављење антифриза и провера особина 

 

6. 

Органска 

једињења са 

кисеоником 

• Испитивање особина етанола 

• Испитивање особина етанске киселине 

• Прављење антифриза и провера особина 
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7. 

 

 

Биолошки важна 

органска 

једињења 

• Прављење сапуна 

• Биодизел гориво будућности 

• Целулоза-испитивање растворљивости 

• Доказне реакције за протеине 

• Испитивање особина етанске киселине 

• Прављење антифриза и провера особина 

• Посета манифестацији“Фестивал науке“ 

• Посета Хемијској школи 

• Посета ПМФ-одсек за хемију 

 

8. 

 

Заштита животне 

средине 

• Загађивачи земљишта и мере заштите 

• Загађивачи воде и мере заштите 

• Загађивачи ваздуха и мере заштите 

• Загађивачи хране 

 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ - Кошарка 

Редни 

број 

теме 

Назив теме Број 

часова  

Место 

дешавања 

Време 

дешавања 

I1-5. Елементи технике:водјење,хватање и 

додавање лопте,леви и десни двкорак 
5 

Фискултурна 

сала 

Среда 13-

14часова 

6-10. Индивидуална тактика-1:1,пивотирање 
5 

Фискултурна 

сала 

Среда 13-14 

часова 

11-15. 2:2,3:2 тактика 
5 

Фискултурна 

сала 

Среда 13-14 

часова 

II16-

20. 

Одбрамбени кошаркашки 

став,усмеравање играча у слабију 

страну 

5 

Фискултурна 

сала 

Среда 13-14 

часова 

21-25. Комбиновани полазак у 

дриблинг,препоручује се 

укрштени,директни(приказ технике) 

2-3 

Фискултурна 

сала 

Среда 13-14 

часова 

26-30. Игра 3:3,5:5 уз примену правила 
5 

Фискултурна 

сала 

Среда 13-14 

часова 

31-36. Игра са једним дриблингом и 5:5 

уигравање екипе 
6 

Фискултурна 

сала 

Среда 13-14 

часова 

     

     

     

 Годишњи фонд часова:36  Недељни фонд часова:1 

Циљевиизадаци:дечаци од 5-8 разреда радили су на побољшању елемената технике и 

уигравању екипа за општинска такмичења. 

                                                                                     Проф.физичког васпитања 

                                                                                        Вигњевић Маријана 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ – Фудбалска секција  

Редни број теме Назив теме Број часова  Место дешавања Време дешавања 

1. Елементарна 

техника 
8 

игралиште 13-14h 

2. Тактика у нападу 8 игралиште 13-14h 

3. Тактика у 

одбрани 
8 

игралиште 13-14h 
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4. Слободна игра 8 игралиште 13-14h 

5. Правила 

фудбалске игре 
4 

сала 13-14h 

     

 Годишњи фонд 

часова: 

36 Недељни фонд часова: 1 

Циљевиизадаци: Обучавање и увежбавање елементарне технике, тактике (напад/одбрана) и 

правила фудбалске игре током школске гoдине. 

 

 

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА 

Р.БР АКТИВНОСТИ 
Бр. 

часова 
Време 

Начин 

рада 

1. Организовање секције 1 

У
 т

о
к
у
 ш

к
о
л
ск

е 
го

д
и

н
е 

К
о
л
ек

ти
в
н

и
 и

 и
н

д
и

в
и

д
у
ал

н
и

 

2. Посета школској библиотеци 1 

3. Осврт на листове и часописе 3 

4. 
Посета Сајму књига  (ПОСЕТА БИБЛИОТЕЦИ 

‘’ВУК КАРАЏИЋ’’) 
1 

5. Стваралачки књижевни покушаји 5 

6. Савремени песнички језик 3 

7. Литерарно посело 3 

8. Учешће на конкурсима 5 

9. Уређивање паноа и зидних новина 2 

10. Заједничка посета и анализа позоришне представе 1 

11. Разговор  и писање о актуелној теми 4 

12. Вежбе изражајног читања сопствених текстова 4 

13. Квиз – Колико познајем дела изабраног књижевника 3 

 Годишњи фонд: 36 часова Недељни фонд: 1 час 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА САОБРАЋАЈНЕ СЕКЦИЈЕ 
Циљ и задаци саобраћајне секције: 

Ученици треба да: 

          -Упознају основна правила и прописе кретања пешака и бицикла у јавном саобраћају 

- Стекну знања о регулисању друмског саобраћаја 

          -  Упознају хоризонталну, вертикалну и светлосну сигнализацију у саобраћају 

          -   Примене стечена знања у саобраћају ради своје сигурности и сигурности свих учесника у 

саобраћају 

 

 

Редни 

број 

Наставна 

јединица 

Број 

часова 
Садржај рада Метод рад 

Наставна 

средства 

1. 

Пријављивање 

ученика и 

формирање 

групе 

1 

На основу броја 

пријављених ученика 

формирати групу за 

саобраћајну секцију 

Разговор са 

будућим 

члановима 

Слике 

Знакови 

Уџбеник 

Правилник 
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2. 
Пешак у 

саобраћају 
1 

Уводне напомене о 

саобраћају, 

историјат,развој,средства. 

Основна правила кретања 

пешака 

Како долазимо у школу 

 

Разговор са 

члановима 

секције 

Проучавање 

макета 

саобраћајница 

за смотру 

Бицикл 

Полигон 

Спретности 

Рачунар 

Пројектор 

Мултимедијалне 

презентације 

3. 

Прелазак и 

кретање пешака 

коловозом 

1 

Правила-прелазак пешака 

преко коловоза 

 

Разговор са 

члановима 

секције 

4. 
Саобраћајни 

знаци 
2 

Изглед и значење знакова 

Правила поступања по 

саобраћајним знацима 

Групна израда 

макета 

саобраћајних 

знакова уз 

разговор 

5. 

Безбедност 

друмског 

саобраћаја 

 

1 

Како се примењују 

саобраћајни прописи у 

друмском саобраћају 

Разговор са 

члановима 

секције 

6. 

 

Хоризонтална, 

вертикална и 

светлосна 

сигнализација 

 

1 
Изглед и значење 

саобраћајне сигнализације 

Визуелно 

приказивање и 

објашњавање 

саобраћајне 

сигнализација 

7. 

Вежба и 

решавање 

тестова 

шта“Шта знаш о 

саобраћају“ 

 

 

5 

Научена саобраћајна 

правила применити на 

решавање тестова 

Решавање 

саобраћајних 

тестова уз помоћ 

рачунара 

 

8. 

 

Бицикл у 

саобраћају 
1 

Бицикл, правилно руковање 

и одржавање 

Разговор са 

члановима 

секције о 

бициклу као 

превозном 

средству 

 

Слике 

Знакови 

Уџбеник 

Правилник 

за смотру 

Бицикл 

Полигон 

Спретности 

Рачунар 

Пројектор 

Мултимедијалне 

презентације 

9. 

 

Полигон 

практичног 

понашања у 

саобраћају 

„Шта знаш о 

саобраћају“ 

4 

Техничка израда елемената 

полигона 

Постављање полигона 

Групна изrада 

елемената 

полигона према 

скици из 

Правилника 

Смотре „Шта 

знаш о 

саобраћају“ 

АМСС 

Пројектовање, 

цртање и 

постављање 

полигона на 

игралишту или 

дворишту школе 

10. 

Практичне 

вежбе на 

полигону I 

 

8 

Практично усавршавање 

знања и технике кретања 

бициклиста и пешака 

кретање  

Кретање по 

полигонима без и 

са бициклом, 

бодовање 
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11. 

 

 

Саобраћајна 

култура и 

безбедност 

1 

Усавршавање знања и 

технике кретања у 

саобраћају 

Разговор са 

члановима 

секције 

12. 

 

Практичне 

вежбе на 

полигону II 

 

8 

Практично усавршавање 

знања и технике кретања 

бициклиста и пешака  

Кретање по 

полигонима без и 

са бициклом, 

бодовање 

13. 

Одабир 

најбољих 

ученика за 

такмичење 

1 

На основу постигнутих 

резултата рада и бодовања 

најбоље ученике одабрати 

за такмичење 

Разговор са 

члановима 

секције 

14. 

 

Школско 

такмичење шта 

знаш о 

саобраћају 

1 
Припрема и организација 

такмичења 

Организација 

такмичења, 

припрема 

полигона, суђење 

 
Вера Јелић 

 

 

СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ   (Одбојка,Кошарка,Гимнастика, Атлетика) 

 
Ред.бр. 

теме 

 

  Садржај  

Укупанбројчасовапотеми  

Времереализације 

I Основнитехничкиелементи 18 Септембар-Мај 

II Основнаправилаигре 2 Новембар 

III Основниелементитактике 12 Март-Април 

IV Игра 4 Мај 

 Годишњифонд: 36  

Циљевиизадаци: 

• развијање физичких и моторичких способности 

• овладавање техникама различитих спортова 

• развијње тимског духа 

• овладавање теоретским знањем кроз праксу 

 
 

РЕЦИТАТОРСКА  СЕКЦИЈА 

Ред. 

бр.теме 

Наставна тема Укупан број часова по 

теми  

Време реализације 

 

 

1.                  

Формирање секције 

Чиниоци изражајног казивања 

Акценатске вежбе 

1 

1 

2 

 

септембар 

2. Обрада изабране песме 

Истраживање облика изражавања песме 

Вежбе интонације 

Вежбе интензитета 

1 

1 

1 

1 

 

 

октобар 

3. Паузе у рецитовању 

Вежбе темпа,мимике... 

Избор анализе садржаја за наступ 

увежбавање 

1 

1 

1 

1 

 

 

новембар 

4. Увежбавање за наступ 2  
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Школско такмичење рецитатора 2 децембар 

5. Избор садржаја за прославу Светог Саве 

Генерална проба 

2 

2 

 

јануар 

6. Историја говорне уметности 

Беседништво 

Припреме за такмичење 

1 

3 

2 

 

фебруар 

7. Посета позоришту 

Дискусија о одгледаној представи 

Сусрет са професионалним глумцем 

2 

1 

1 

 

март 

8. Избор и анализ а садржаја поводом Дана 

школе 

Припреме за наступ 

1 

2 

 

 

април 

9. Генерална проба 

Наступ за Дан школе 

1 

2 

 

мај 

10. Рецитовање најбољих садржаја из 

протекле године 

Анализа рада секције и извештај 

1 

1 

 

јун 

Годишњи фонд:  36 часова 

 

ДРАМСКА СЕКЦИЈА   

 Наставна тема Укупан број 

часова по теми 
Време реализације 

1. Уводни час 1 септембар 

2. Аудиција за нове чланове 1 септембар 

3. Игре имена и упознавања 2 септембар 

4. Кретање на сцени 1 октобар 

5. Вежбе за концентрацију 2 октобар 

6. Подтекст 1 октобар 

7. Вежбе изговора 2 новембар 

8. Мимика, гест, покрет 2 новембар 

9. Балет, певање 1 децембар 

10. Вежбе за емоције 2 децембар 

11. Вежбе са задатом темом за групни 

рад 

2 јануар 

12. Вежбе импровизације и маште 2 фебруар 

13. Технички термини у драми и 

занимања везана за позориште 

1 фебруар 

14. Посета позоришта и 

коментарисање представе 

2 фебруар, март 

15. Театар форума 2 март 

16. Подела улога за представу 1 март 

17. Рад на представи 10 април, мај 

18. Коментарисање рада секције, 

предлози за похвале и награде 

1 јуни 
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ГЕОГРАФСКА  СЕКЦИЈА   

Ред. 

бр.теме 

Наставна тема Укупан број часова по 

теми  

Време реализације 

 

1.                  Може ли Природа да помогне сама себи? 3 септембар 

2. Порекло живота на Земљи 3 септембар -октобар 

3. ФАО ораганизација 3 октобар-новембар 

4. Изложбе ученичких радова 3 новембар 

5. Израда географских албума и збирки 3 децембар 

6. Израда немих карата 3 јануар 

7. Израда картографских знакова 3 фебруар 

8. Мултимедијалне презентације 3 фебруар-март 

9. Механичка и хем. својства земљишта 3 март - април 

10. Мерење температуре ваздуха 3 април 

11. Мерење брзине речне воде 3 мај 

12. Обележавање значајних датума Земље 3 мај - јун 

Годишњи фонд:  36 часова 

 

ЕКОЛОШКА   СЕКЦИЈА   

 Наставна тема Укупан број 

часова по теми 
Време реализације 

1. Образовање еколошких патрола 2 септембар 

2. Предмет истраживања и значај 

екологије 

5 септембар, 

- октобар 

3. Предмет истраживања и заштите 

животне средине 

5 октобар- новембар 

4. Примене екологије и заштите 

животне средине у пракси 

6 новембар- децембар 

5. Концепт одрживог развоја и 

његова примена у пракси 

10 јануар-март 

6. Здрава животна средина, здрава 

храна, здрав и дуг живот 

4 април-мај 

7. Посета Специјалном природном 

резервату Засавица 

4 јун 

Годишњи фонд:  36 часова 

 

 

ЛИКОВНА   СЕКЦИЈА 

 
  

Ред.бр. 

теме 

 

  Садржај  

Укупанбројчасовапотеми  

Времереализације 

I Изложбе ученичких радова 9 септембар-јун 

II Декорација школе 9 септембар-јун 

III Учешће на школским приредбама 9 септембар-јун 

IV Учешће на ликовним конкурсима 9 септембар-јун 

 Годишњифонд: 36  
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Циљевиизадаци: овладавање техникама цртања, развијање осећаја за естетику и декорацију. 

 

 

 

 

План  Е-редакције  за школску 2018/2019. школску годину 
 

Е-редакција је нови вид ваннаставних активности који се односи на нове токове и начине 

обавештавања, чувања података и вођења летописа школе. 

 Е-редакцију чине ученици од трећег до осмог разреда. Подељена је у три основна дела 

и то: електронски летопис, такмичарски блог, електронске новине „Кораци“. 

 Начин рада: по групама и секцијама. 

 Временска артикулација: септембар 2018. – мај 2019. године 

Акциони план: 

 

 
време активност тим/секција број 

часова 

се
п

те
м

б
ар

 

2
0

1
8

. 

Покретање новог временског оквира 

на Српским блогерима 

 

српски блогери 2 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ:  новинарска секција 

Редни број теме Назив теме Број часова Место 

дешавања 

Време дешавања 

1. Пријем чланова, 

организација 

рада 

2 

учионица септембар 

2. Анкета међу 

ученицима 
2 

учионица септембар 

3. Лексикин 

новинарства 
2 

учионица септембар 

4. Вест- практичне 

вежбе 
2 

учионица октобар 

5. Коректура 2 учионица октобар 

6. Извештај 2 учионица октобар 

7. На новинарском 

задатку 
2 

учионица новембар 

8. Информатичко 

образовање 
2 

учионица новембар 

9. Израда интервјуа 2 учионица децембар 

10. Илустрације у 

новинарству 
2 

учионица децембар 

11.   Репортажа          2 учионица јануар 

12. Анкета о актуелностима у школи        2 учионица фебруар 

13. Анализа и одабир текста за школски 

лист 

3 учионица фебруар 

14. Израда насловне стране 2 учионица Фебруар, март 

15. Маркетинг 2 учионица март 

16. Интернет и новинарство 2 учионица март 

17. Анализа новог броја школског листа 2 учионица април-мај 

18. Анализа рад секције у 

школској години 

 1 учионица јуни 
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се
п

те
м

б
ар

 

2
0

1
8

. 

Отварање новог поглавља у Е 

летопису  

летописци  2 

се
п

те
м

б
ар

 

2
0

1
8

. 

Прикупљање материјала за Прво 

издање електронских новина Кораци 

у школској 2018/2019. години 

сви тимови и секције 2 

о
к
то

б
ар

 

2
0

1
8

. 

Прво издање електронских новина 

Кораци у школској 2018/2019. години 

новинари 4 

н
о

в
ем

б
ар

 

2
0

1
8

. 
 Прикупљање материјала за Друго 

издање електронских новина Кораци 

у школској 2018/2019. години 

сви тимови и секције 4 

д
ец

ем
б

ар
 

2
0

1
8

. 

Постављање материјала на Српским 

блогерима 

српски блогери 2 

ја
н

у
ар

 

2
0

1
9

. 

Постављање материјала у 

електронски летопис Школе 

летописци  2 

ф
еб

р
у

ар
 

2
0

1
9

. 

Интервјуи, анкете, чланци за Треће 

издање електронских новина Кораци 

у школској 2018/2019. години 

новинари 2 

м
ар

т 
 

2
0

1
9

. 

Отварање другог поглавља у Е-

летопису школе 

летописци 2 

м
ар

т 
 

2
0

1
9

. 

Постављање задатака и материјала на 

Српске болгере 

српски блогери 2 

ап
р

и
л
  

2
0

1
9

. 

Израда Е-летописа летописци 4 

м
ај

  
  

2
0

1
9

. 

Четврто издање електронских новина 

Кораци у школској 2018/2019. години 

новинари 2 

 м
ај

  
  

2
0

1
9

. 

Израда Е-летописа летописци 2 
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м
ај

  
  

2
0

1
9

. 

Закључивање послова у свим 

областима. Завршни радови тимова и 

секција 

сви тимови и секције 2 

ју
н

  
  

2
0

1
9

. 

Попуњавање летописа и Српских 

блогера резултатима такмичења 

сви тимови и секције 4 

 
Укупан број планираних часова: 38 

Реализатор Е-редакције: Снежана Мушицки, наставник српског језика  

 

 

ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА 

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.годину 

 
 

 

САДРЖАЈИ 
 

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА 
 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 

 

Хуманитарне 

акције 

 

5 часова 

 

Акцијa-Један 

пакетић много 

љубави 

Доносе,прикупљају и 

пакују храну, 

гардеробу ,школски 

прибор  и слаткише 

за децу без родитељ 

 

Такмичења 

 

15 часова 

Припрема за 

такмичење  „Шта 

знаш о здрављу“ 

Усвајају знања, 

примењују стечена 

знања и учествују у 

такмичењима 

 

 

Посете у оквиру 

секције Црвеног 

Крста 

 

 

 

12 часова 

 

Посета Дечјем 

селу 

 

 

Дружење са децом из 

тог села и одношење 

поклона. 

Посета 

едукативном 

центру Црвеног 

Крста из Новог 

Сада 

Усвајање основних 

знања и технике у 

пружању прве 

помоћи 

 
Наставник: Кристина Којић 
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2.  ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

2.1. „ЦРВЕНИ КРСТ“ 
 

Месец Назив активности Носиоци активности 

 

IX Учлањење ученика у организацију и 

прикупљање чланарине 

Инструктор и одељенске заједнице 

Обележавање „Недеље борбе против 

туберкулозе и других болести дисајних 

органа” 

14.-21.-септембра 

-организовати предавања и разговоре на 

часовима одељенског старешине 

Инструктор у сарадњи са педагошко 

-  психолошком службом и 

разредним старешином 

Тематски родитељски састанак  о 

злоупотреби психоактивних супстанци  

ПУ Нови Сад , Клиника за 

психијатрију, Црвени крст Новог 

Сада 

Хуманитарно - рекреативна акција  

“Трка за срећније детињство” 

Инструктор са ученицима 

„Сунчана јесен живота 

-јавни час за баке и деке и посета старим 

лицима 

-наградни конкурс ликовних и литерарних 

радова на тему старење 

-брига о старима 

-добросуседна помоћ-акција  

-солидарност са старима 

Инструктор , учитељи и ученици 

нижих разреда 

 

 

Инструктор у сарадњи са разредним 

старешинама и ђацима 

X Евидентирање ученика заинтересованих за 

обуку из прве помоћи 

Инструктор у сарадњи са разредним 

старешинама 

Припрема екипа за такмичење у пружању 

прве помоћи и РППОС 

Едуковани волонтери Црвеног крста 

Нови Сад 

 Месец посвећен сузбијању болести 

зависности(алкохолизам, 

наркоманија,пушење) 

-предавање за ученике виших разреда 

-наградни конкурс ликовних и литерарних 

радова 

Инструктор у сарадњи са 

педагогом, психологом, 

наставником биологије, матерњег 

језика и ликовног васпитања 

XI Акција сакупљања прилога за Савез 

дистрофичара Војводине- ученици од  I до 

VIII 

Инструктор и одељенске заједнице 

Припрема екипа за такмичење у пружању 

прве помоћи и РППОС 

Едуковани волонтери Црвеног крста 

Нови Сад 

Школски квиз такмичења на тему „Развој и 

здравље адолесцента“ 

- ученици VII и VIII разреда 

Инструктор и наставник биологије 

II Припрема екипа за такмичење у пружању 

прве помоћи и РППОС 

 

Едуковани волонтери Црвеног крста 

Нови Сад 

Градски квиз такмичење 

 „Шта знаш о здрављу“ 

Инструктор и наставник биолигије 

 

„Недеља здравих зуба“28. март- 01. априла 

-квиз, наградни конкурси ликовних 

Инструктор у сарадњи са 

стоматолозима и учитељима 
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 и литерарних радова на тему заштите 

зуба 

 

 

 Предавање на тему „Стоп трговини 

људима“- ученици IV  разреда  

Инструктор и волонтери Црвеног 

крста 

III Припрема екипе прве помоћи за Градско 

такмичење у пружању прве помоћи 

Наставник биологије, физичког 

васпитања и инструктори прве 

помоћи Црвеног крста Новог Сада 

Реализовати наградни ликовно-литерарни 

конкурс на тему „Крв живот значи“ 

Учитељи и наставници ликовне 

културе и српског језика 

Такмичење екипа прве помоћи  Црвени крст Новог Сада 

IV Обележавање Недеље Црвеног крста 

- обележавање 11. маја – Националног дана 

добровољних давалаца крви и објављивање 

резултата наградног конкурса  „Крв живот 

значи“ 

 

Инструктор у сарадњи са Црвеним 

крстом Новог Сада 

 

Припреме и одржавање Међушколског 

такмичења „Здравље је највеће богатство“ 

- ученици IV разреда 

Инструктор у сарадњи са Црвеним 

крстом Новог Сада 

V Смотра знања „Здравље је највеће 

богатство“(три првопласиране екипе) 

Инструктор у сарадњи са Црвеним 

крстом Новог Сада 

Акција „ Друг –другу“ прикупљање 

школског прибора 

Инструктор у сарадњи са разредним 

старешинама  и  ученицима 

VI Сабирна акција половних уџбеника  на 

крају школске године 

Инструктор у сарадњи са разредним 

старешинама  и  ученицима 

 

Милка Барјактаровић 

 

2.2. УЧЕНИЧКИ  ПАРЛАМЕНТ 
 

ПРОГРАМ РАДА  УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Садржај Време 

реализације 

Носиоци 

посла 

-Конституисање  Парламента 

-Упознавање са Пословником о раду ученичког парламента 

-Упознавање са Правилником о понашању и раду школе 

-Предлози за побољшање школског живота ученика 

X 

 

 

Чланови 

 

 

-Упознавање чланова Парламента са постигнутим успехом и 

дисциплином на крају првог класификационог периода; 

Како помоћи ученицима који имају слабе оцене; 

Покретање иницијативе за решавање идентификованих проблема 

школског живот 

 (Истраживања: шта мучи наше другове,  шта је са дечјим правима) 

-Пројекат ,,Школа без насиља“-  шта смо урадили; 

-Прослава Нове године 

 

 

 

 

XII 

Чланови 

 

Упознавање чланова Парламента са постигнућима ученика на крају 

првог полугодишта; 

-Учешће на такмичењима; 

-Предлог тема за трибину или предавање стручног лицa 

 

 

III 

Чланови 
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-Резултати са такмичења;  

-Учешће Парламента у организацији прославе мале матуре; 

-Учешће чланова Парламента у прослави Дана школе; 

-Припрема за полагање квалификационог испита; 

-Информисаност учесника Парламента у вези са уписом у средњу 

школу; 

- Разговор о правилнику за избор Ђака генерације ( предлог 

Парламента) 

-Анализа рада Парламента 

 

 

 

V 

 

Чланови 

 

 

  

 

2.3.  ДЕЧИЈИ  САВЕЗ 
 

Садржај Време 

реализације 

Носиоци посла 

-Формирање одбора Дечјег савеза 

-Формирање ђачке скупштине Дечјег савеза 

-Уређење учионица и школског дворишта 

-Припрема за обележавање Дечје недеље,припрема ученика 

за приступање у Дечји савез 

-Набавка одговарајућег материјала,литературе за 

приступање у Дечји савез(добродошлице,беџеви,поклони) 

-Градска хуманитарна акција,,Прикупљање половних 

уџбеника,школског прибора и прибора за личну хигијену'' 

септембар 

Руководиоци Дечјег 

савеза школе у 

сарадњи са 

одељенским 

старешинама и 

ученицима 

-Обележавање Дечје недеље 

-Приредба поводом пријема ученика првог разреда у Дечји 

савез 

-Упознавање ученика са Конвенцијом УН о дечјим правима 

-Светски дан заштите животиња(обележавање)-4.10. 

-Светски дан учитеља(обележавање)-5.10. 

-Спортски сусрети 

-Месец књиге-изложба ликовних и литерарних радова на 

тему,,Књига је најбољи друг'' 

 

октобар 

 

Руководиоци Дечјег 

савеза школе у 

сарадњи са 

одељенским 

старешинама и 

ученицима, 

библиотекар  

-Дан просветних радника(обележавање)-8.11. 

-Међународни дан толеранције(обележавање)-16.11. 

-Хуманитарна акција-прикупљање половне обуће и одеће 

-Шаховски турнир 

новембар 

Руководиоци Дечјег 

савеза школе у 

сарадњи са 

одељенским 

старешинама и 

ученицима, 

инструктори 

Црвеног крста 

школе,шаховска 

секција 

-Припреме за обележавање школске славе Светог Саве 

-Изложба ликовних и литерарних радова на зимске теме 

-Новогодишњи вашар спретних руку 

децембар 

Руководиоци Дечјег 

савеза школе у 

сарадњи са 
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-Новогодишња позоришна представа 

-Дан људских права(обележавање)-10.12. 

одељенским 

старешинама и 

ученицима, 

ликовна ,драмска и 

литерарна 

секција,хор 

-Прослава школске славе Свети Сава 

-Школско такмичење у певању 

-Градско такмичење-Звезде школске позорнице-певачи 

-Дан без дуванског дима(обележавање)-31.1.  

јануар 

Руководиоци Дечјег 

савеза школе у 

сарадњи са 

одељенским 

старешинама и 

ученицима, 

ликовна ,драмска и 

литерарна 

секција,хор 

-Дарвинов дан(обележавање)-промоција науке-12.2. 

-Дан заљубљених(обележавање)-постављање кутије за 

,,љубавну пошту'',изложба ликовних и литерарних радова на 

тему љубави,час љубавне поезије у библиотеци-14.2. фебруар 

Руководиоци Дечјег 

савеза школе у 

сарадњи са 

одељенским 

старешинама и 

ученицима, 

библиотекар 

-Школско и градско такмичење-Звезде школске позорнице-

глумци 

-Изложбе и приредбе поводом Дана жена 

 

-Недеља здравих уста и зуба(обележавање)-предавања-24.3-

31.3. 
март 

Руководиоци Дечјег 

савеза школе у 

сарадњи са 

одељенским 

старешинама и 

ученицима, 

ликовна ,драмска и 

литерарна 

секција,хор,школски 

стоматолог 

-Дан шале(обележавање)-1.4. 

-Светски дан породице(обележавање)-15.4. 

-Светски дан планете земље(обележавање)-22.4. 

-Међународни дан игре(обележавање)-29.4. 

-Школско и градско такмичење-Звезде школске позорнице-

плесачи 

-Прослава Дана школе 

-Ускршња ликовна радионица 

април 

Руководиоци Дечјег 

савеза школе у 

сарадњи са 

одељенским 

старешинама и 

ученицима,еколошка 

секција 

-Припрема за прославу матуре 

-Уређење школе и школског дворишта 

-Припрема концерта ученика за крај школске године 
мај 

Руководиоци Дечјег 

савеза школе у 

сарадњи са 

одељенским 

старешинама и 

ученицима 
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-Светски дан заштите животне средине(обележавање)-5.6. 

-Завршне приребе ученика 4.разреда 

-Концерт ученика 

јун 

Руководиоци Дечјег 

савеза школе у 

сарадњи са 

одељенским 

старешинама и 

ученицима,еколошка 

секција 

 

2.4. ВРШЊАЧКИ  ТИМ 
 

ВРЕМЕ: САДРЖАЈ РАДА: НОСИОЦИ: 

Октобар 

1. Формирање Вршњачког тима; 

2. Дефинисање улога и 

одговорности чланова Тима и 

детаљније упознавање  са 

циљевима и задацима рада; 

3. Анализа стања у установи у вези 

насиља; 

4. Помоћ наставницима у 

организовању ЧОС-а посвећеном 

превенцији насиља и упознавања 

ученика са шемом интервентних 

активности постављеним у холу 

школе; 

5. Доношење одељенских правила. 

*  Тим за заштиту 

ученика од насиља 

*  Одељенске 

старешине 

* Вршњачки тим 

  

Новембар 

1. Обележавање Међународног дана 

толеранције („Недеља лепих 

порука“);  

* Тим за заштиту 

ученика од насиља 

* Вршњачки тим 

Новембар – Фебруар 

* Реализација радионица *: 

1. „Полећемо“ 

2. „Ми заједно“ 

3. „Огледалце, огледалце“ 

4. „Ја и ми и они“ 

5. „Шта вреднујем, шта ценим“ 

6. „Насиље и шта са њим“ 

7. „Да насиље буде видљиво“ 

8. „Како да их укључимо“ 

9. „Реклама Вршњачког тима“ 

* Тим за заштиту 

ученика од насиља 

* Вршњачки тим 

Март 

1.       Спровођење анкете о насиљу у 

школи; 

2.       Зачетак самосталног 

функционисања; 

3.       Осмишљавање акција против 

насилништва. 

* Тим за заштиту 

ученика од насиља 

* Вршњачки тим 

Април 

1.         Спровођење кампање против 

насиља; 

2.         Презентација „Стоп насиљу!“ 

* Тим за заштиту 

ученика од насиља 

* Вршњачки тим 

Мај 1. Спровођење кампање против * Тим за заштиту 
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насиља ученика од насиља 

* Вршњачки тим 

Јун 

1. Анкетирање ученика о 

ефикасности Вршњачког тима; 

2. Евалуација; 

3. Прављење акционог плана; 

4. Писање извештаја. 

* Вршњачки тим 

Током године 

1. Сарадња са Тимом за заштиту 

ученика од насиља, одељенским 

старешинама, дежурним 

наставницима и свим релевантним 

службама (МУП, Центар за 

социјални рад, здравствена 

служба, медији, Школска управа); 

2. Континуирано евидентирање 

случајева насиља; 

3. Рад са ученицима која врше 

насиље; 

4. Подршка ученицима која трпе 

насиље; 

5. Помоћ наставницима у решавању 

случајева насиља у одељењу; 

6. Примена утврђених поступака и 

процедура у ситуацијама насиља; 

7. Охрабривање деце посматрача на 

конструктивно реагују; 

8. Спровођење планираних акција у 

циљу сузбијања насиља у школи- 

* Тим за заштиту 

ученика од насиља 

*Вршњачки тим 

* Педагог 

* Дежурни наставник 

* Одељенски старешина 

  

 

 

 

2.5. ПЛАН  И  ПРОГРАМ  ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА  И  НАСТАВЕ  У  

ПРИРОДИ 

 
ПЛАН  И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД 

 

Планом наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања је прописано да се школа 

у природи у првом разреду реализује у трајању од 7-10 дана. 

Приликом планирања и програмирања излета и екскурзија придржавали смо се важећих закона: 

1.Правилник  за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и 

васпитања(„Сл.гласник РС –Просветни гласник“ бр.7/2010.) 

2.Упутство  за остваривање наставе у природи у првом циклусу основног образовања и васпитања 

3.Препорука свим основним и средњим школама за примену Закона о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама  на измирење новчаних обавеза насталих из уговора који за 

предмет имају организовање ђачких екскурзија(Министарство финансија и привреде,15.8.2013.), 

4.Упутство за реализацију екскурзије и наставе у природи у ОШ(Министарство просвете)16.9.2010. 

ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 

Настава у природи је посебан вид целодневно организованог васпитно- образовног радашколе који се 

остварује у природној средини, ван места становања ученика. 
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У оквиру овог вида педагошке делатности, поред наставе, оствариваће се и остали видови 

ваннаставног рада ученика као што су разноврсне активности у слободном времену, самосталан рад 

ученика, физичко- рекреативне и спортске активности, друштвено- корисне и културно- забавне 

активности. 

Целокупна организација и реализација програмских садржаја засниваће се на непосредном 

посматрању, уочавању, доживљавању и практичним активностима које подстичу самосталност и 

стваралаштво ученика.  

У реализацији ове наставе максимално ће се користити активне методе и облици рада. 

Циљ: 

- успостављање корелације наставе са природним условима и животом, 

- коришћење природних услова за побољшање здравља ученика, 

- организација разноврсних друштвених, спортских, ликовних, радно-техничких и културних 

активности. 

Задаци: 

А) ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ НАСТАВЕ: 

- реализација оперативног плана рада наставних предмета, 

- примена активних метода учења  

- реализација различитих облика рада (групни рад, рад у пару). 

Б) ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ НАСТАВЕ: 

- развијање правилног односа ученика према природи (биљкама и животињама), 

- подстицање ученичког интересовања за посматрање, упознавање и доживљавање природе, биљног и 

животињског света, 

- развијање стваралачких и истраживачких способности ученика, креативности и маште, 

- развијање другарства, колективног начина живота и такмичарског духа, 

- неговање културе живота, рада и понашања у целодневној комуникацији ученика и учитеља као и 

њихово међусобно упознавање и зближавање. 

Настава у природи је посебан вид целодневно организованог васпитно- образовног радашколе који се 

остварује у природној средини, ван места становања ученика. 

У оквиру овог вида педагошке делатности, поред наставе, оствариваће се и остали видови 

ваннаставног рада ученика као што су разноврсне активности у слободном времену, самосталан рад 

ученика, физичко- рекреативне и спортске активности, друштвено- корисне и културно- забавне 

активности. 

Целокупна организација и реализација програмских садржаја засниваће се на непосредном 

посматрању, уочавању, доживљавању и практичним активностима које подстичу самосталност и 

стваралаштво ученика.  



ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА                                                                школска 2018/2019. година 

 

185 

 

ПРОГРАМ  ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНИХ  АКТИВНОСТИ   

Васпитни рад са одељењском заједницом  

- хигијена (дужности сваког појединца; прикладно одевање; одржавање опште и личне хигијене);  

- припремање културно- забавног програма; 

 - култура понашања (за столом , у соби, у природи,...) 

 - моји вршњаци и ја (заједничке игре) 

-међусобне везе (акализа позитивних и негативних карактера);  

-заједнички излети у природи;   

Српски језик  

-писање  разгледница;  

-причање и описивање доживљаја и догађаја са излета и шетњи; 

 - писање слободних састава о природи и запаженим природним појавама;  

- читање текстова везаних за природу или догађаје из прошлости краја;  

- вођење дневника;  

- решавање загонетки, ребуса и укрштеница у вези са садржајем везаним за природу, живот и рад 

људи у њој; 

 - писање прилога за школски блог,... 

Свет око нас 

- упознавање биљног и животињског света  краја,  

 - упознавање ближе околине места у коме су ученици смештени, 

- оријентација у простору,  

-најближа мања и већа насеља  

-воде  (потоци и реке које су ученици видели  

 -пољопривреда, воћарство, сточарство  

- здравље и исхрана 

 - екологија (заштита животне средине, сеча шума и пошумљавање)    

Математика  
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- мјерење и упоређивање дужина 

- облици у природи  који подсећају на геометријске фигуре и тела  

- пригодни текстуални задаци  

 - задаци са сабирањем и одузимањем  

Физичко васпитање  

-обавезна јутарња гимнастика – поздрав сунцу 

-крос 

- природни облици кретања: ходање и шетање; 

 - технике ходања и трчања са задацима (правом и кривудавом стазом са препрекама);  

 - скок у даљ и скок увис;  

- игре за развијање спретности, координације, равнотеже, снаге;  

- пењање на одређене висине;  

- организовање спортских такмичења , плесних и ритмичких смотри  

Ликовна култура  

- илустровање догађаја и доживљаја по избору ученика  

 - ликовно изражавање и доживљај (крошње, стабла, стијене, заласка сунца);  

- цртање, сликање, моделовање; 

- композиције од цвијећа, лишћа, мозаик од каменчића;  

- изложба ученичких радова   

Музичка култура  

- слушање пригодне музике;  

- певање пјесама о природи и другарству;  

- слушање и препознавање научених песама;  

- музичка драматизација; 

 - ко ће боље отпевати, одсвирати;  

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 
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-Са ученицима ће се реализовати део пројекта. 

Оријентациони распоред  дневних активности 

- устајање, јутарња хигијена, спремање кревета                    07.00-07.30  

- јутарња вежбања                                          07.30-08.00 

 - доручак                                                                                  08.00-08.30 

 - наставне активности                                                              08.30-12.00  

- време за игру                                                                         12.00 – 12.45 

- припрема за ручак 12.45 -13.00 

 - ручак                                                           13.00-13.30  

- одмор и самосталне активности   по избору                       13.30-16.00  

- ужина                                                                                16.00- 16.15 

- физичко- рекреативне и спортске активности                     16.00-18.00  

- припрема за вечеру и вечера                                              18.00 – 18.30 

-активности културно-забавног карактера                           19.00 – 21.00 

-припрема за спавање и спавање                                            21.00- 21.45 

 

Место Период   Број дана 

Дивчибаре, 

Гучево,  

СремскиКарловци, 

Златибор, 

Делиблатскапешчара 

 

Пролеће 2019 5-7 

 

 Екскурзије 

 

Излети за ученике млађих разреда значајан су део наставних и ваннаствних активности, а у 

функцији су остваривања предвиђеног плана и програма рада. Школским програмом рада школа 

планира и доноси програм извођења излета и наставе у природи, а Са вет родитеља усваја и 

одобрава. Задаци које треба реализовати кроз излете су: 

• Развијање интересовања за природу и изгређивање еколошких навика 

• Упознавање начина живота и рада људи појединих крајева 

• Развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима 

• Задовољење спортских потреба и стварање спортских навика 

• Развијање позитивних социјалних односа 

• Разумевање значаја здравља и здравог начина живота 
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Програм екскурзија ученика 1.разреда 

 

Циљ екскурзије 

• Остваривање сврхе, циљева и задатака образовања, као и циљева и задатака наставних 

предмета; да  ученици напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних 

постигнућа; да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим  

ситуацијама; да развију мотивисаност за учење и заинтересованост за наставне садржаје, као и 

непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, 

упознавање с културним , историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима. 

 

Задаци екскурзије 

• Продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика , оспособљавање за 

решавање проблема, повезивање и примењивање знања и умења 

• Развијање љубави према отаџбини, њеној историји и природним лепотама 

• Неговање позитивног односа према националним и културним етичким и естетским 

вредностима, спортским  потребама и навикама 

• Неговање солидарности хуманизма, другарства и осећаја  заједништва 

• Успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика  и ученика међусобно  

• Развој и практиковање здравих стилова живота  

• Развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите 

животиња 

• Развијање способности проналажења , анализирања и саопштавања информација из различитих 

извора 

• Подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање 

• Проучавање објеката и феномена у природи 

• Уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима  

• Упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева  

• Развијање способности орјентације у простору 

 

Дестинација 1: Нови Сад- Суботица – Палић - Зобнатица – Нови Сад 

Садржај: 

• Палићко језеро: шетња кроз парк обалом Палићког језера и посета Зоо-врта 

• Зоо врт ( кућа лабудова- средњовековни замак) 

• Ергела у Зобнатици ( фарма нојева) 

 

Дестинација 2: Нови Сад-Манастир Троноша-Тршић-Бања Ковиљача – Нови Сад 

Садржај: 

• Троноша: обилазак манастира и околине, упознавање са културно историјским споменицима и 

различитим ликовним техникама (фреска, мозаик), упознавање са ликом и делом Доситеја 

Обрадовића 

• Тршић: родна кућа Вука Стефановића Караџића и музеј, упознавање са ликом и делом Вука 

Стефановића Караџића, животом нашег народа у прошлости, старим употребним предметима 

и обичајима 

• Бања Ковиљача: обилазак старог градског језгра и упознавање са културно историјским 

споменицима 

 

Дестинација 3:Нови Сад – Кикинда- Бечеј- Нови Сад 

Садржаји: 

• Кикинда – посета млину који функционише помпоћу коњске запреге Сувача – и  Народни музеј 

Кикинда – посета организованој радионици 



ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА                                                                школска 2018/2019. година 

 

189 

 

• Бечеј – „Тан кућа“ – упознавање са физичким појавама помоћу занимљивих експоната и кроз 

учешће у експериментима 

• Бечеј – „Фантаст“ – посета дворцу Дунђерски и ергели 

 

Дестинација 4:Нови Сад– Пећинци – Засавица– Сремска Митровица - Нови Сад 

Садржаји: 

• Пећинци – посета „Музеју хлеба“ – упознаванје са начином производње хлеба и историјатом 

пекарске индустије 

• Засавица – обилазак резервата природе, вожња бродићем и обилазак зоолшког врта 

• Сремска Митровица – Музеј, обилазак Царске палате - Сирмијум 

 

 

 

ПЛАН  И  ПРОГРАМ  ЕКСКУРЗИЈЕ  ЗА II РАЗРЕД  ШКОЛСКЕ  

2018/2019.год. 

 

 

    Одељењско веће  будућег  II  разреда планира екскурзију у трајању од једног дана на  Келебија-

Палић. 

     

     ЦИЉ нам је да успешно реализујемо садржаје из већег броја наставних  предмета,посебно оних који 

захтевају да се обраде у непосредном контакту са природном и друштвеном средином као и упознавање 

културног наслеђа и рекреативно- здраствени опоравак деце. 

 

ЗАДАЦИ који би се реализовали планом и програмом школе у природи : 

 

• богаћење искуства непосредним посматрањем живе и неживе природе, 

природних појава,живота и рада људи; 

• уочавање међусобне повезаности биљног и животињског света 

• упознавање основне законитости природе и друштва; 

• стицање знања и развијање позитивних односа према културно- 

историјским и националним вредностима; 

• подстицати радозналост и развијати истраживачки дух бројним изворима и подстицајима које 

садржи природна средина; 

• развијање љубави према природи и изграђивање еколошких навика; 

• развијанје социјализације код детета; 

• побољшање здравља код деце; 

• развијање самосталности код ученика и навикавање на рад у променљивим животним условима; 

• развијање другарских односа међу ученицима; 

 

Постављене циљеве и задатке би остварили кроз следеће АКТИВНОСТИ: 

 

1. изборна настава ( чувари природе и народна традиција ) 

2. физичко-рекреативне активности 

3. друштвено-забавне и културне активности 

4. самоуслужне активности 

 

 

САДРЖАЈИ  који ће бити обухваћени кроз наведене активности: 
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1. природне лепоте и богатство наше земље, рељеф, клима,биљни и животињски свет,природна 

богатства, делатност људи ) 

2. у току путовања ученика информисали би их о значајним  приридним и географско-

историјским подручјима кроз које се пролази 

 

 

 

ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ ТРЕБА ДА БУДУ УКАЛКУЛИСАНИ У ЦЕНУ АРАНЖМАНА : 

1. Правоз туристичким аутобусом на наведеној релацији 

( клима, не старији од 5 година ) 

2.Посета ЗОО врту ,посета ергели 

3. Ручак 

4. Услуге лекарске службе, водича,кустоса 

5. Осигурање ученика и наставника 

6. Ученичке гратисе ( један гратис на 15 ученика ) и наставнички 

гратис 

7. Плаћање у  3 рате 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ : мај/јун 2019. 

ПУТНИ ПРАВАЦ : Нови Сад –Палић-Келебија-Нови Сад 

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА : родитељи ученика 

 

 

НОСИОЦИ ПРИПРЕМЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊА ПЛАНА И 

ПРОГРАМА ПУТОВАЊА : 

• учитељи другог разреда 

• директор школе 

• агенција са стручним водичем 

 

Актив  другог разреда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  И  ПРОГРАМ  НАСТАВЕ  У  ПРИРОДИ                                                

                       ЗА  II РАЗРЕД  ШКОЛСКЕ  2018/2019.год. 
 

 
    Одељењско веће  будућег II  разреда планира наставу у природи у трајању од пет дана на  ГУЧЕВУ. 
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     ЦИЉ нам је да успешно реализујемо садржаје из већег броја наставних  предмета,посебно оних који 

захтевају да се обраде у непосредном контакту са природном и друштвеном средином као и упознавање 

културног наслеђа 

и рекреативно- здраствени опоравак деце. 

 

     ЗАДАЦИ који би се реализовали планом и програмом школе у природи : 

 

• богаћење искуства непосредним посматрањем живе и неживе природе,                                                                            

природних појава,живота и рада људи; 

• уочавање међусобне повезаности биљног и животињског света 

• упознавање основне законитости природе и друштва; 

• стицање знања и развијање позитивних односа према културно- 

историјским и националним вредностима; 

• подстицати радозналост и развијати истраживачки дух бројним изворима и подстицајима које 

садржи природна средина; 

• развијање љубави према природи и изграђивање еколошких навика; 

• развијанје социјализације код детета; 

• побољшање здравља код деце; 

• развијање самосталности код ученика и навикавање на рад у променљивим животним условима; 

• развијање другарских односа међу ученицима; 

• навикавање на колективни живот ученика; 

• развијње хигијенскх навика 

• ефикаснија и лакша обрада наставних садржаја 

 

 

Постављене циљеве и задатке би остварили кроз следеће АКТИВНОСТИ: 

 

1. редовна настава (обавезни,изборни и факултативни предмети) 

2. друштвено-корисне активности 

3. физичко-рекреативне активности 

4. друштвено-забавне и културне активности 

5. самоуслужне активности 

 

 

САДРЖАЈИ  који ће бити обухваћени кроз наведене активности: 

 

3. природне лепоте и богатство Гучева, посета Црном врху, посета оближњем селу, бањи Ковиљачи, 

као и једнодневна екскурзија Тршић-Троноша. ( рељеф, клима,биљни и животињски 

свет,природна богатства, делатност људи ) 

4. у току путовања ученика информисали би их о значајним  приридним и географско-

историјским подручјима кроз које се пролази 

 

СМЕШТАЈ – Одмаралиште « МН » (1/3, 1/4 и 1/5 собе,свака са сопственим 

купатилом, учионице, играоница,  ТVсала, ресторан, спортски 

терени, љуљашке, клупе...) 

 

 

ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ ТРЕБА ДА БУДУ УКАЛКУЛИСАНИ У ЦЕНУ АРАНЖМАНА : 

1. Правоз туристичким аутобусом на наведеној релацији 
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( клима, не старији од 5 година ) 

2.Боравак на бази 5 пуних пансиона и ужине ( 1.дан-вечера; 2 - 4.дан- доручак, 

ручак,ужина,вечера;5.дан-доручак,ручак  и ужина за понети ) 

3. Услуге лекарске службе,аниматора,водича,кустоса 

4. Осигурање ученика и наставника 

5. Ученичке гратисе ( један гратис на 15 ученика ) и наставнички 

гратис 

6. Плаћање у  9 месечних рата 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ : крај септембра-почетак октобра  2018. 

   ПУТНИ ПРАВАЦ : Нови Сад –  Гучево ( Рума,Шабац)- Нови Сад 

         НАЧИН ФИНАНСИРАЊА : родитељи ученика 

 

 

НОСИОЦИ ПРИПРЕМЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊА ПЛАНА И ПРОГРАМА ПУТОВАЊА : 

• учитељи  другог разреда 

• директор школе 

• агенција са стручним водичем  

 

 

 

        ПЛАН И ПРОГРАМ ВАНУЧИОНИЧКЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И ВАНУЧИОНИЧКИХ 

АКТИВНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

ЗА ОДЕЉЕЊЕ II6  

 

                         У току школске 2018/2019. године планира се одлазак у Еколошки камп „ 

Радуловачки“ у Сремским Карловцима у организацији Покрета горана Војводине. 

Боравак у кампу подразумева реализацију наставе из Света око нас, Српског језика, Народне 

традиције, Физичког васпитања и Ликовне културе. Активности ће се одвијати током три дана и два 

ноћења у адекватном простору намењеном деци у кући где се налази Еко центар „ Радуловачки“ у 

Сремским Карловцима у улици Митрополита Стратимировића 5.  

                         

                       Смештај, храну, аниматоре и водиче радионица обезбеђује Покрет горана, а родитељи 

дају сагласност, обезбеђују превоз и плаћају смештај и боравак деце. У пратњи деце ће ићи две 

учитељице, одељењски старешина, Радослава Римски и учитељица деце из Продуженог боравка 

Светлана Бојиновић.  

 

                        Програм обухвата следеће активности: 

 

 

„Еко пустоловина у Сремским Карловцима“ 

11 – 13.10.2018. 

ДАТУМ ВРЕМЕ НАЗИВ АКТИВНОСТИ 
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11.10.2018. 

ЧЕТВРТАК 

11.30 -

12.00 

Смештај у „Еколошки центар 

Радуловачки“ 

12.00 -

13.00 

Зелени пасош Сремских Карловаца,  

истраживачка шетња и упознавање 

заштићених споменика природе 

13.30 Ручак 

14.30 - 

16.00 

Слободно време 

16.00 - 

17.00 

Посета „Музеја пчеларства” 

и дегустација меда 

17.15 - 

18.45 

„Са природом на ти“  

еко активности у Дворској башти 

19.00 Вечера 

20.00 - 

21.00 

„Рециклиграње“ 

ликовна радионица 

до 22.00 Слободно време и спавање 

 

12.10.2018. 

ПЕТАК 

8.30 Доручак 

9.30 Превоз до Стражилова 

10.30 Шетња до Планинарског дома, 

Упознавање планинарства и играње 

13.15 Ручак у природи 

Ресторан „Бранков чардак“ 

14.00 -

15.30 

Слободно време 

15.30 -

16.00 

Еко олимпијада 

17.00 Повратак са Стражилова 

17.30 - 

18.45 

Слободно време 

19.00 Вечера 
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20.00 - 

21.30 

Филмско вече 

до 22.00... Слободно време и спавање 

 

13.10.2018. 

СУБОТА 

9.00 Доручак 

10.00 - 

11.00 

Посета радионице за израду 

куглофа „Геа“, дегустација куглофа 

- У ДВЕ ГРУПЕ 

11.15 - 

12.15 

а) Ко на води лови?- вожња 

катамараном и посматрање птица 

12.30 - 

13.00 

Спремање соба и паковање кофера 

13.15 Ручак 

14.00 Одлазак кући у Нови Сад 

  

  

                                                

 

Актив другог разреда 
 

 

 

        ПЛАН И ПРОГРАМ ЈЕДНОДНЕВНОГ ИЗЛЕТА  

  ТРЕЋЕГ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 
    Одељењско веће трећег разреда планира у школској 2018/2019. год. једнодневни излет у центру 

„Мали Дунав“. 

 

    ЦИЉ нам је да реализујемо једнодневни излет на ком ће ученици путем амбијенталног учења (кроз 

игру, дружење и забаву) стећи нова знања,усавршити постојећа и бавити се озбиљним истраживањима. 

 

    ЗАДАЦИ који би се реализовали програмом једнодневног излета: 

 

• богаћење искуства непосредним посматрањем живе и неживе природе,домаћих 

животиња,националних и културних објеката, 

живота и рада људи; 

• уочавање међусобне повезаности биљног и животињског света; 

• стицање знања и развијање позитивног односа према културним 

и националним вредностима; 

• развијање љубави према природи и развијање еколошких навика; 

• подстицати радозналост и развијати истраживачки дух бројним изворима и подстицајима које 

садржи природна средина; 

• развијати креативност  и маштовитост код деце; 
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• развијати самосталност код деце и навикавање на рад у промењеним животним условима; 

• развијати социјализацију и другарски однос међу децом; 

 

Постављене циљеве и задатке реализовали би кроз следеће САДРЖАЈЕ: 

             1.  Авала - обилазак Авалског торња 

2. Мали Дунав - разгледање акваријума са дунавским рибама,зоо врта са воденим птицама,мале 

ботаничке баште,аласке колибе,сојенице 

3. Гледање филма о животу у води и око воде 

4. Спортско пецање и вожња чамцима 

5. Упознавање са експериментима из области рибарства и хидробиологије 

6. Током путовања посматрање околине и информисање о важним објектима  

 

ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ ТРЕБА ДА БУДУ УРАЧУНАТИ У ЦЕНУ АРАНЖМАНА : 

 

         1.  Превоз туристичким аутобусом на наведеној релацији 

                ( клима, не старији од 5 година ) 

2. Ручак 

3. Коришћење комплетног програма 

4. Улазнице 

5. Услуге аниматора, водича, лекара ,кустоса 

6. Осигурање ученика и наставника ( у аутобусу, за време посете ) 

7. Ученичке гратисе ( један гратис на 15 ученика ) и наставнички  

 гратис 

8. Плаћање у 3 ратe; 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  пролеће  2019.године 

ПУТНИ ПРАВАЦ:  Нови Сад -Београд - Мали Дунав - Нови Сад 

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА:  родитељи ученика  

 

                                                                                              Актив  трећег разреда 

                                                                    

 

ПЛАН  И  ПРОГРАМ  НАСТAВЕ  У  ПРИРОДИ                                                

           ЗА  III РАЗРЕД  ШКОЛСКЕ  2018/2019. ГОДИНЕ 
 

 
Одељењско веће  III разреда планира наставу у природи у трајању од ШЕСТ дана у  КУШИЋЕ. 

 

     ЦИЉ нам је да успешно реализујемо садржаје из већег броја наставних  предмета,посебно оних који 

захтевају да се обраде у непосредном контакту са природном и друштвеном средином као и упознавање 

културног наслеђа и рекреативно- здравствени опоравак деце. 

 

     ЗАДАЦИ који би се реализовали планом и програмом школе у природи : 

 

• богаћење искуства непосредним посматрањем живе и неживе природе,                                                                            

природних појава,живота и рада људи; 

• уочавање међусобне повезаности биљног и животињског света 

• упознавање основне законитости природе и друштва; 

• стицање знања и развијање позитивних односа према културно- 

историјским и националним вредностима; 
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• подстицати радозналост и развијати истраживачки дух бројним изворима и подстицајима које 

садржи природна средина; 

• развијање љубави према природи и изграђивање еколошких навика; 

• развијање социјализације код детета; 

• побољшање здравља код деце; 

• развијање самосталности код ученика и навикавање на рад у променљивим животним условима; 

• развијање другарских односа међу ученицима; 

• навикавање на колективни живот ученика; 

• развијање хигијенских навика 

• ефикаснија и лакша обрада наставних садржаја 

 

 

Постављене циљеве и задатке би остварили кроз следеће АКТИВНОСТИ: 

 

1. редовна настава (обавезни,изборни и факултативни предмети) 

2. друштвено-корисне активности 

3. физичко-рекреативне активности 

4. друштвено-забавне и културне активности 

5. самоуслужне активности 

 РЕДОВНА НАСТАВА 

 

У оквиру редовне наставе предност би имали они наставни садржаји који се потпуније и лакше могу 

реализовати у условима нове средине (рељеф,воде, клима, биљни и животињски свет, природне појаве, 

прошлост,природна богатства, делатност људи у различитим крајевима ). 

Обим,дубину и редослед садржаја прилагодили би условима природне и друштвене средине. Наставне 

активности би повезали са излетима,  шетњом и одређеним посматрачким, истраживачким и сакупљачким 

акцијама. 

 

 

ДРУШТВЕНО-КОРИСНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Друштвено-корисне активности обухватале би ангажовање ученика у спремању и одржавању објекта и 

дворишта,сакупљање плодова,уређивање збирке лишћа,цвећа и инсеката,израда разних предмета и слика 

од лишћа,цвећа и плодова. 

 

 ФИЗИЧКО-РЕКРЕАТИВНЕ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 

 

Физичко-рекреативне и спортске активности би обухватале вежбе, игре на ливади,спортском терену и у 

шуми,шетње по околини,излете,посете 

и обиласке. 

 

 ДРУШТВЕНО-ЗАБАВНЕ И КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Друштвено-забавне и културне активности би садржавале прославе рођендана,такмичења у квизу 

знања,рецитовању,драматизацији и певању,друштвеним играма,уређење зидног паноа,маскенбал,избор 

најбољег имитатора,плесача,играча и остало. 

 

САМОУСЛУЖНЕ АКТИВНОСТ 
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Самоуслужне активности: правилна употреба прибора за одржавање личне хигијене,одржавање личне 

хигијене,уредност и чистоћа простора за спавање и одмарање,намештање кревета,одржавање одеће и 

обуће,правилно коришћење прибора за јело и друго.  

 

                 

        САДРЖАЈИ  који ће бити обухваћени кроз наведене активности: 

 

5. природне лепоте и богатство планине ЈАВОР ( рељеф, клима,биљни и животињски свет,природна 

богатства, делатност људи –фарма коза ) 

6.    специјални резерват Увац ( станиште белоглавог супа )  

7.    музеј Јаворског рата (споменик јаворског јунака) 

8.    стаза здравља                                    

9. у току путовања ученика информисали би их о значајним  природним и географско-историјским 

подручјима кроз које се пролази                                       

 

СМЕШТАЈ – Хотел« Јавор » (1/2,1/3,1/4 и 1/5 собе,свака са сопственим 

купатилом, учионице, играоница, ТVсала, ресторан, спортски терени, 

љуљашке, клупе...) 

 

 

ЕЛЕМЕНТИ КОЈИ ТРЕБА ДА БУДУ УКАЛКУЛИСАНИ У ЦЕНУ АРАНЖМАНА : 

1. Превоз туристичким аутобусом на наведеној релацији                                                                  

(клима, не старији од 5 година )                                                                                                     2. 

Боравак на бази 5 пуних пансиона и ужине ( 1. дан-вечера; 2 - 5. дан- доручак,   

ручак,ужина,вечера; 6. дан -доручак,ручак,ужина )                                                                                                                                                                                      

3. Услуге лекарске службе,аниматора,водича,кустоса                                                          4. 

4.Осигурање ученика и наставника                                                                                                         5. 

Ученички гратис (један гратис на 15 ученика ) и наставнички гратис                                        6. 

Плаћање у  9 месечних рата  

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ : почетак октобра ( 6 дана ) 2018.г. 

            ПУТНИ ПРАВАЦ : Нови Сад – Кушићи - Нови Сад 

                  НАЧИН ФИНАНСИРАЊА : родитељи ученика 

 

 

         НОСИОЦИ ПРИПРЕМЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊА ПЛАНА И   

         ПРОГРАМА ПУТОВАЊА : 

• учитељи другог разреда 

• директор школе 

• агенција са стручним водичем  

 

                                                                                Актив  трећег разреда 

 

 
 

ПРЕДЛОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА 4. РАЗРЕД  

ШКОЛСКЕ 2018/2019. 

 

Путни правац: Нови Сад –Дивчибаре - Нови Сад 
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                          Нови Са-Златибор-Нови Сад 

Период реализације: септембар -октобар 2018. године 

Време трајања: 5  дана 

 

 На основу Правилника о организације наставе у природи објављеном у Службеном 

гласнику, Одељенског веће будућег четвртог разреда планирало је наставу у природи  на 

Дивчибарама,  хотел „Хеба“,или у хотелу “Бела бреза “на Златибору (Рожанство) . 

 

1.ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛЕ У ПРИРОДИ: 

 

- Ефикаснија и лакша обради наставних садржаја у непосредном контакту са природом и 

друштвеном средином и физичко-рекреативна активност. 

- Развијање социјализације код деце 

- Побољшање здравља код деце 

- Боље упознавање учитеља са ученицима 

- Развијање љубави преме природи 

- Развој самосталности код ученика 

- Развој другарских односа међу ученицима 

- Навикавање на колективан живот ученика 

- Развијање хигијенских навика код деце 

 

 Школа у природи  пружа велике могућности  да се успешно реализују садржаји из 

већег броја наставних подручја, посебно оних који захтевају да се обраде у непосредном контакту са 

природом и друштвеном средином са појавама и догађајима у њима. У природним условима деца 

непосредним посматрањем богате искуства о живој и неживој природи, о природним појавама, о 

животу и раду људи, међусоној повезабости биљног и животињског света, културно – историјској 

прошлости краја, упознају основне законитости природе и друштва и сл. Због своје разноврстности 

природна средина садржи бројне изворе и подстицаје за даљим сазнавањем, буди радозналост и 

развија истраживачки дух, што даље доприноси развоју стваралачких способности. 

 За врема рада школе у природи ученици активно проводе знатни део времена у 

колективном животу, у интезивној комуникацији и интеракцији, међусобно и са учитељима. То је 

повољна околност за шире педагошко деловање на развој личности ученика, посебно на његов 

социо-емоцијални развој. 

 Сусрет са другом децом која бораве у школи у природи, организовањем заједничких 

приредби стварају изузетно повољне околности за богаћење социјалног искуства ученика и стварање 

нових пријатељстава и развијање позитивног става према људима и природи. 

 Одлазак у школу у природи, одвајање од породице, навикавање на колективни живот у 

условима другачијим од породичних,доприносе осамостаљивању деце, навикавању и оспособљавању 

на живот и рад у променљивим условима. 

 Физичко рекреативне активности обухватају елементарне игре по избору ученика на 

ливади и шетње у природи. 

 

2.СМЕШТАЈ – Хотел „ Хеба“  је новоизграђени објекат који је од скора отворен и за најмлађе госте. 

Особље овог хотела се труди да своје мале госте домаћински угости у пријатној атмосфери и 

амбијенту који објекат пружа. Смештакни капацитет је 31 соба: двокреветне, трокреветне и  

четворокреветне собе.  Објекат има паркинг, са видео надзором, рецепцију, банкет салу, модеран 

ресторан, дискотеку и прелепо двориште за децу са дечијим игралиштем. Објекат је удаљен 800 м од 

центра Дивчибара 

 Дивчибаре су туристичко планинско место које се налази у западној Србији на планини Маљен. То 

је висораван са надморском висином од 980 м . Још од давнина Дивчибаре су познате по позитивном 

утицају на опоравак организма. Томе увелико доприности умерено континетална клима. Ове 
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предизпозиције дају идеалне услове за борава деце из војвођанских места. Околина Дивчибаре је 

богата мноштвом туристичких дестинација као и прелепим трим стазама идеалним за пешачење у 

природи. 

 

СМЕШТАЈ-Хотел Бела бреза  
Одмаралиште “Бела бреза " налази се у месту Рожанство  на Златибору  . Окружено је непрегледним пропланцима 

који пружају идеалне услове за одмор и рекреацију. 
 

Располаже са 210 лежаја у  двокреветним,трокреветним,и четворокреветним собама,опремљеним новим намештајем 

и радним столом.Свака соба поседује сопствено купатило,а двокреветне собе имају телевизор,  

Поред наставе и активности у природи простор одмаралишта је конципиран тако да се  могу одржавати разна 

предавања,располаже дискотеком и  спортским игралиштем .Опремљен је аудио-видео опремом. 

 

3.БРОЈ И ВРСТА ОБРОКА-   4 пуних пансиона + ужина 

 

4.ВРСТА АУТОБУСА – превоз туристичким аутобусом на наведеној релацији. Аутобуси морају да 

испуњавају одредбе Закона о превозу у друмском саобраћају и друге прописе о безбедности у 

саобраћају. 

 

5.БРОЈ ГРАТИСА – НА 15  плативих ученика један ученички и плус један наставнички гратис. 

 

6. ЦЕНА АРАНЖМАНА треба да садржи следеће услуге: лекарска служба, аниматор, боравишна 

такса и осигурање, трошкове организације и вођства путовања. 

 
АКТИВ  ЧЕТВРТОГ  РАЗРЕДА 

 

 

 
ПЛАН И ПРОГРАМ ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 

ЗА УЧЕНИКЕ 5. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 

ОПЛЕНАЦ И ТОПОЛА 

Путни правац: Нови Сад – Топола – Опленац  

Садржај:  

1. дан – полазак из Новог Сада – обилазак маузолеја, цркве и музеја на Опленцу, посета Тополи. 

Планирани број деце: седам одељења петог разреда по (оквирно) 20 ученика. 

Период реализације: април - мај 2019. 

Време трајања: 1 дан 

Начин плаћања: две или три рате 

На основу Правилника о организације наставе у природи објављеном у службеном гласнику, 

Одељењско веће планирало је наставу у природи у Нови Сад – Топола – Опленац. 

Планирани садржаји: културни, уметнички, спортски, рекреативни и забавни. 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ / ЕКСКУРЗИЈЕ: 

- Упознавање деце са културно – историјским споменицима и догађајима 

- Упознавање деце са биљним и животињским светом  

- Ефикаснија и лакша обрада наставних садржаја у непосредном контакту са природом и друштвеном 

средином и физичко – рекреативна активност 

- Развијање социјализације код деце 

- Побољшање здравља код деце 

- Развој самосталности код деце, развијање љубави према природи и својој Земљи,  

- Песма Добрице Ерића Вашар у Тополи повезивање са народном традицијом 
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-Развој другарских односа међу ученицима 

-Развој самосталности и навикавање на колективан живот ученика 

- Упознавање одељењских старешина са реакцијама и карактером ученика у ваншколском 

окружењу. 

 

Екскурзија доприноси успешној реализацији садржаја из већег броја наставних подручја као 

што су: биологија, географија, историја, српски језик, физичко васпитање...У природним условима 

деца непосредним посматрањем богате искуства о живој и неживој природи, о природним појавама, 

о животу и раду људи, културно – историјској прошлости краја. Физичко рекреативне активности и 

шетње у природи доприносе развоју и усавршавању основних моторичких способности. 

Упознавањем са оваквим садржајима деца уче да поштују традицију и обичаје свога народа, као и 

знамените личности. 

 

Број и врста оброка: 1 ручак 

 

Врста аутобуса: превоз туристичким аутобусом на наведеној локацији. Аутобуси морају да 

испуњавају одредбе Закона о превозу у друмском саобраћају и друге прописе о безбедности у 

саобраћају. 

 

Број гратиса: на сваког одељењског старешину 1 гратис + гратис за вођу пута. 

 

Цена аражмана: треба да садржи следеће услуге: превоз удобним аутобусом, ручак, улазнице по 

програму, осигурање ученика, трошкове организације и вођства пута. 

 

Одељенско веће петог разреда у школској 2018/2019. години 

 

 

 
ПРОГРАМСKИ САДРЖАЈИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 

У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ 

 ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА 

 

Циљ  

 

Циљ екскурзије, као облика образовно – васпитног рада је упознавање ученика с појавама и 

односима у природној и друштвеној средини, упознавање с културним, историјским и духовним 

наслеђем и привредним достигнућима. 

 

Задаци: 

 

• пручавање објеката и појава у природи 

• уочавање узрочно – последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима 

• развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика 

• упознавање начина живота и рада људи појединих крајева 

• развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима, 

спортским потребама и навикама, развијање позитивних социјалних односа 

• схватање значаја здравља и здравих стилова живота 

• подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја и импресија према крају који 

обилазе и упознају 

• повезивање и примењивање знања и умења, 
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• развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, неговање 

позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим националним, културним, 

етичким и естетским вредностима, 

• неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва, 

• успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно, 

• проучавање објеката и феномена у природи, 

• уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима, 

• упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева, 

• развој и практиковање здравих стилова живота, 

• развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика 

заштите животиња. 

Садржаји програма: 

 

Многа знања, умења и ставове ученици најцелисходније стичу и развијају кроз активности  које се 

одвијају ван учионице. Екскурзије су зато важан облик рада са ученицима који пружа велике 

могућности за остваривање бројних задатака образовања и васпитања.  

У избору програмских садржаја и маршрута екскурзије, као и њеног трајања, узети су у обзир 

захтеви наставних програма свих предмета које ученици изучавају у тој школској години, циљеве и 

задатке екскурзије, узраст ученика и њихове психофизичке способности. 

У стручној припреми учествују све одељењске старешине шестог разреда, водећи рачуна да се кроз 

екскурзију што више повежу образовно-васпитни захтеви различитих наставних предмета.  

 

Дестинација: 

 

ЗОБНАТИЦА – СУБОТИЦА – ПАЛИЋ  

 

Садржај: 

1. дан – полазак из Новог Сада – обилазак ергеле у Зобнатици - наставак пута до 

Суботице,разгледање града: Градска кућа из 1912.године, Палата Рајхл, Градска библиотека, две 

фонтане од Жолнаи керамике - одлазак на Палић – ручак - посета ЗОО врту на Палићу у ком се 

налази преко 100 животињских и преко 800 биљних врста из разних делова света- повратак у Нови 

Сад 

Планирани број деце: шест одељења шестог разреда по (оквирно) 20 ученика. 

Период реализације: април - мај 2019. 

Време трајања: 1 дан 

Начин плаћања: две или три рате 

 

Реализација: 

 

Бранко Ранић, Љиљана Петровић, Марина Петковић, Кристина Којић, Маријана Вигњевић и Вера 

Козоморић 

 

Одељенско веће шестог разреда 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ 

ЗА УЧЕНИКЕ 7.РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 

1. Путни правац: Нови Сад – Топола – Опленац-Орашац-Аранђеловац-Букуља-манастир 

Тресије-Нови Сад 
2. Путни правац: Нови Сад-манастир Манасија-Ресавска пећина-манастир Раваница-Гамзиград-Зајечар- 
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Неготин-Кладово-Сребрно језеро-Пожаревац-Нови Сад 
3. Путни правац: Нови Сад – Ниш – Ђавоља варош –Пролом бања - Крушевац –  Нови Сад 

 

На основу Правилника о организације наставе у природи објављеном у службеном гласнику, 

Одељењско веће планирало је више путних праваца.  

Планирани садржаји: културни, уметнички, спортски, рекреативни и забавни. 

 

1. Образовно-васпитни циљеви и задаци екскурзије: 

Екскурзија као ваннаставни облик образовно-васпитног рада за циљ има савлађивање и усвајање 

дела наставног програма непосредним упознавањем, појава и односа у природној и друштвеној 

средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу 

школе. 

Задаци екскурзије су образовно-васпитни: 

-  упознавање ученика са историјским објектима, насељима, градовима, привредним, географским, 

урбанистичким карактеристикама и елементима садржаја која су у вези са програмима одговарајућих 

наставних предмета 

–уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима 

–развијање интереса за природу и изграђивање еколошких навика 

– упознавање начина живота и рада људи која су карактеристична за поједине крајеве 

–развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, навикама, 

социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота, подстицање 

испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

- стицање нових сазнања 

- проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичких односа у конкретним 

природним и друштвеним условима 

- развијање позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима. 

Екскурзија доприноси успешној реализацији садржаја из већег броја наставних подручја као 

што су: биологија, географија, историја, српски језик, физичко васпитање...У природним условима 

деца непосредним посматрањем богате искуства о живој и неживој природи, о природним појавама, 

о животу и раду људи, културно – историјској прошлости краја. Физичко рекреативне активности и 

шетње у природи доприносе развоју и усавршавању основних моторичких способности. 

Упознавањем са оваквим садржајима деца уче да поштују традицију и обичаје свога народа, као и 

знамените личности. 

 

 

2. Садржаји којима се постављени циљеви и задаци остварују 

 

Програм путовања првог путног правца: 

1. дaн: Полaзaк испред школе и директнa вожњa уз крaће успутне пaузе. Долaзaк до Опленцa, 

зaтимобилaзaк спомен обележјa у Тополи (цркве,конaкa и музејa) и зaдужбине Кaрaђорђевићa и 

Опленцa. Нaкон предвиђеног ручкa, излет до Мaрићевићa јaруге и спомен обележјa у Орaшцу. 

Долaзaк у хотел, вечерa и ноћење. 

2. дaн: Посетa пећини Рисовaчи и музеју, обилaзaк грaдa Арaнђеловцa, рaзгледaње пaркa у 

Буковичкојбaњи и рaзгледaње Букуље. Нaкон ручкa, поврaтaк зa Нови Сад. 

 

Програм путовања другог путног правца: 

 

1. дан: Предвиђени садржаји обухватају посете манастирима Манасији и Раваници, Ручак. 

Обилазак Ресавске пећине, Гамзиграда, римског локалитета „FelixRomuliana“, као и обилазак 

града Зајечара, Народног музеја и Неготина. Планирана је и посета спомен куће Стевана 

Морањца и музеја Хајдук Вељка. Смештај у изабраном смештају. Вечера. Ноћење. 
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2.  Дан: доручак, обилазак Кладова и турског утврђења „Fetislam”. Између осталог предвиђен је 

и обилазак хидро-електране „Ђердап“, упознавање са богатом историјом Ђердапске клисуре. 

У повратку је предвиђен обилазак локалитета Лепенски вир, ручак, обилазак Сребрног језера 

и Пожаревца, обилазак галерије Барили.Повратак у Нови Сад у вечерњим часовима. 

 

Програм путовања трећег путног правца: 

 

1. дан: полазак испред школе и вожња аутопутем у правцу Ниша, уз краће успутне паузе. 

Долазак у Ниш. Обилазак Нишке тврђаве,концентрационог логора, шетња центром града, 

затим обилазак Ћеле куле. Пауза за ручак. Одлазак до Пролом бање. Повратак за Ниш, 

смештај у хотел, вечера и ноћење. 

2. дан: доручак. Полазак за Ђавољу варош. Пауза за ручак и полазак за Крушевац. Обилазак 

Лазаревог града и манастира Лазарица. Повратак за Нови Сад  

 
Екскурзију би изводила туристичка агенција одабрана од стране родитеља на Савету родитеља и Школског 
одбора. 
Носиоци активности реализације садржаја и програма екскурзије су одељенске старешине7. разреда. 
 
3. Трајање 
За ученике 7.разреда,дводневна екскурзија са једним ноћењем. 
 
4. Путни правци 
 

1. Путни правац: Нови Сад – Топола – Опленац-Орашац-Аранђеловац-Букуља-манастир 

Тресије-Нови Сад 
2. Путни правац: Нови Сад-манастир Манасија-Ресавска пећина-манастир Раваница-Гамзиград-Зајечар- 

Неготин-Кладово-Сребрно језеро-Пожаревац-Нови Сад 
3. Нови Сад – Ниш – Ђавоља варош –Пролом бања - Крушевац –  Нови Сад 

5. Техничка организација 

Аранжман екскурзије обухвата превоз туристичким аутобусомна наведеној локацији као и 

организацију пута са водичем и присуство лекара за време трајања екскурзије.. Аутобуси морају да 

испуњавају одредбе Закона о превозу у друмском саобраћају и друге прописе о безбедности у 

саобраћају. 

6. Начин финансирања 

Цена аражмана: треба да садржи следеће услуге: превоз удобним аутобусом, ручак, вечера, доручак 

и ручак следећег дана; преноћиште; улазнице по програму, осигурање ученика, трошкове 

организације и вођства пута. 

Финансирање екскурзије би се остваривало од стране родитеља у неколико месечних рата. 

7. Период реализације За перод реализације је предвиђен април, мај 

8. Број и врста оброка:доручак, 2 ручка, вечера 

 

9. Врста аутобуса: превоз туристичким аутобусом на наведеној локацији. Аутобуси морају да 

испуњавају одредбе Закона о превозу у друмском саобраћају и друге прописе о безбедности у 

саобраћају. 

 

10. Број гратиса: на 15 плативих ученика 1 гратис + гратис за вођу пута. 
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11. Цена аражмана: треба да садржи следеће услуге: превоз удобним аутобусом, ручак, улазнице по 

програму, осигурање ученика, трошкове организације и вођства пута. 

 

 

Одељенско веће седмог разреда у школској 2018/2019. години 

 

 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ У ОСМОМ РАЗРЕДУ 

ШКОЛСКА 2018-2019. ГОДИНА 

 

 

Циљ: 

Циљ екскурзије као образовно - васпитног рада је стицање знања ван учионице о културној, духовној 

и историјској баштини нашег народа, технолсшким достигнућим, биљном и животињском свету, као 

и успостављање непосреднијег односа између наставника и ученика, и ученика међусусобно, како у 

разреду тако и у целој генерацији. 

Задаци: 

- развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика 

- упознавање начина живота и рада људи појединих крајева, те неговање позитивног односа према 

свим грађанима и њиховим културним, националним, етичким и естетским вредностима. 

- развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама 

- уочавање узрочно - последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима. 

- подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја и утисака према крају који обилазе 

и упознају 

-неговање солидарности, толеранције, другарстава и осећаја заједништва 

Садржаји програма: 

Многа знања, умења и ставове, ученици најцелисходније стичу и развијају кроз активности које се 

одвијају ван учионице. Екскурзија је зато битан облик рада с ученицима која пружа широке 

могућности за остваривање бројних задатака образовања и васпитања. 

У одабиру програмских садржаја и маршрута екскурзије, као и њеног трајања, узети су у обзир 

захтеви наставних програма предмета које ученици изучавају у тој школској години, узраст ученика 

и њихове псохофизичке способности. 

У стручној припреми учествују све одељењске старешине осмих разреда, водећи рачуна да се кроз 

екскурзију што више повежу образовно - васпитни задаци различитих наставних предмета, као и 

развијање социјалних и комуникацијских вештина ученика, толеранције, солидарности. 

Дестинација: 

МАНАСТИР КАОНА - МОКРА ГОРА - СИРОГОЈНО - НАЦИОНАЛНИ ПАРК “ ТАРА” 

Време трајања: 3 дана 

Период  реализације април - мај 2019. 

1. дан - полазак из Новог Сада - обилазак манастира Каона - Ваљевског музеја - музеја на отвореном 

Сирогојно 

2. дан - вожња Шарганском осмицом, посета Дрвенграду - манастир Рача 

3. дан - посета Потпећкој пећини и Националном парку “Тара”- повратак у Нови Сад 

Реализација: 

Весна Марковић, Верица Пушић, Војисав Живков, Зорица Николић, Сузана Утјешановић и Весна 

Ђуровић 

Одељењско веће осмог разреда 
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ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ У ШК. 2018/2019.ГОД. 

 

У Годишњем плану рада школе за шк. 2018/2019.дел. бр. 682 од 12.09.2018. врши се допуна тако што 

се у oдељку   IX ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ послетачке под  

бр. 2.5. додаје се тачка  

 

2.6. ВИШИ КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

2.7.  
Виши квалитет образовања и васпитања у основној школи , обезбеђује се, побољшањем услова 

образовања и васпитања у погледу простора, опреме и наставних средстава, за остваривање програма 

који нису основна делатност установе образовања и васпитања, за исхрану ученика и помоћ деци и 

ученицима, у складу са Одлуком о обезбеђивању средстава установама образовања и васпитања на 

територији Града Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања („Службени лист Града 

Новог Сада“, број 48/18). 

 Средства за ову намену обезбеђују се у буџету Града Новог Сада, а Програм расподеле средстава 

израђује Градска управа за образовањ Града Новог Сада. 

За 2019. год. на основу Пројекта „Виши квалитет образовања и васпитања за основне школе“ Града 

Новог Сада, планирана су средства , за  следеће активности: 

- посета Народном музеју у Београду, за ученике 6. разреда 

- посета Српској кући на Крфу, за најбољег ученика 7. разреда, у трајању 5-7 дана 

- посета позоришној представи у Позоришту младих за све ученике школе 

- набавка „Прварице“ и „Азбучне добродошлице“ за све ученике 1. разреда поводом почетка 

школске 2019/2020. године 

- набавка уџбеника за ученике 1. разреда који ово право онису остварили преко 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, за школску 2019/2020. годину 

 

Виши квалитет образовања и васпитања у ОШ „Жарко Зрењанин“ се остварује и на основу : 

 

- избора  Ученика генерације (најбољи ученик 8. разреда) – награда лаптоп 

- додела повеље хуманости- награда лап топ 

- избор одељења  које је имало најбоље владање у текућој школској години- награда је 

једнодневни излет 

- избор за „Звезду толеранције“ из сваког одељења – награда се додељује у виду мајице и 

похвалнице. 

 

 Усвојено једногласно на седници Школског одбора од 31.012019. под тачком 2. 

 

ДИРЕКТОР      ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ЖАРКО МУШИЦКИ     МИЛОШ ЋУРУВИЈА 

 

 

 

X  ПОСЕБНИ  ПРОГРАМИ  ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ  РАДА 
 

 
1.  ЗДРАВСТВЕНА ПРЕВЕНЦИЈА 
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 Законом о здравственој заштити школа је обавезна на здравствено-васпитни рад са 

ученицима.Циљ наставе здравственог васпитања јесте да ученици овладају основним знањима, 

вештинама, ставовима и вредностима у области здравства кроз учење засновано на искуству.Поред 

формирањa ставова и усвајању знања, животне вештине су неопходне да се на основу информација и 

критичког размишљања изграћују здрави и стилови живљења. 

 Основе здравственог васпитањa деца и млади добијају, углавном у породици, групи 

вршњака, школи здравственим установама и преко средстава масовних комуникација .Неумањујући 

значај породице и вршњака, сматрамо неопходним систематски рад на овом плану у оквиру: школе, 

здравствених установа и путем средстава масовних комуникација јер би тада свa деца и млади били 

изложени сличним програмима,  чији би се ефекти могли донекле пратити добро осмишљеном 

евалуацијом. 

 Учење садржаја здравственог васпитања подразумевa превођење знања о здрављу у 

жељени начин понашања, уз препознавање правих животних вредности и подстицање развоја 

личности. 

 Садржј програмa се реализује кроз обавезне  и изборне наставне предмете, часовео 

дељењског старешине, секције и остале слободне активности, сарадњу са родитељима и локалном 

заједницом и рад стручних  сарадника. 

 У ОШ ''Жарко Зрењанин'' годинама се изузетан значај придаје здравственом 

васпитању.Теме се углавном реализују нa  часовима ОС и кроз предавања гостију лекара 

предавапча.Здравствено васпитни рад реализује се и кроз редовну наставу, ваннаставне и 

ваншколске активности. Међутим, потреба за овим радом  не    опада већ расте годинама. 

 Извештаји са систематских прегледа ученика као и званични подаци здравствених 

установа показују забрињавајуће високе проценте обољења младих, као и низак степен спремности 

на одговорно понашање, упркос поседовању добрих знања из ове области. То значи да су ученици, 

углавном, добро информисани о проблемима здравља, али да недовољно примењују превентивне 

активности у циљу његовог очувања.Зато је неопходно да здравствено васпитање буде 

инкорпорирано у живот и рад у школи, а када се ради о његовом информативном аспекту, да се 

реализује што чешће применом активних метода кроз пројекат „Једимо здраво живимо здраво“ и 

путем пројекта „Здраво растимо“ као и истоименог квиза.Као и кроз групни рад, а не само 

фронталним монолозима предавача. 

 

Р.Б 

.  

Наставна тема Садржаји Раз Носиоци активности 

1 Ово сам ја Упознај своје тело 

И ја растем 

Видим, чујем,осећам 

Како сам дошао на свет 

I-II Наставници разредне 

наставе 

2 Шт азнам о 

здрављу 

Ко све брине о мом здрављу 

Како сачувати здравље 

I-II Наставници разредне 

наставе 

3 Хигијена Лична хигијена 

Хигијена простора 

Болести кој настају због 

Лошегодржавања хигијене 

I-IV Наставници разредне 

наставе 

4 Исхрана 

„Једимо здраво 

живимо 

здраво.““ 

Здраво 

растимо“ 

Правилна исхрана 

Болести неправилне исхране 

Недеља здраве исхране 

Врсте хранљивих материја 

Васпитавање за аправилну исхрану 

Анорексија, булимија, гојазност 

Контаминација хране 

I-IV Наставници разредне 

наставе 

Наставници 

биологије 
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5 Значај 

рекреације и 

спорта кроз 

пројекте“Једимо 

здраво,живимо 

здраво“,Здраво 

растимо“ 

Један мој дан 

Организација дана 

Како препознати умор и замор 

I-

VIII 

 

Наставници разредне 

наставе 

Наставници 

физичког васпитања 

6 Болести 

зависности 

Особине алкохола и никотина 

Од радозналости до зависности 

Основни појмови о дрогама 

Штаје ХИВ инфекција 

Превенција акохолизма и наркоманије 

Ризично понашање у дечијем узраст 

III-

IV  

V  

 Предавачи-гости 

лекари,психолог 

школе 

Наставник биологије 

7 Пубертет 

Сексуално 

васпитање 

Квалитативне промене  у току 

биолошког сазревања 

Ментална хигијена 

Односи међу половима 

Примарне и секундарн рполне 

карактеристике 

Хигијен аспорта 

III-V Психолог,наставници 

биологије,наставни 

ци разредне 

наставе,наставници 

физичког васпитања 

8 Болести дечјег 

доба 

Извор инфекција и путеви ширења 

Болести респираторног и 

дигестивногтракта 

Деформитети кичменог стуба 

Тетоважа, пирсинг 

Прва помоћ код крварења, сунчанице, 

колапса, тровања, алкохолизма, 

повраћања 

Стрес 

II-

VIII 

Наставници разредне 

наставе 

Гост-лекар педијатар 

9 Култура 

живљења и 

људске потребе 

Социјално угрожена деца 

Злоупотреба и манипулација људским 

потребама 

Социјални притисак вршњака и 

проблеми понашања 

Култура исхране, становања, одевања 

Утица породице 

на  психосоцијални развој детета 

Алкохолизам и насиље у породици 

Злостављање деце у породици 

Култура рада 

Средства масовне комуникације 

“Компјутерска” зависност 

II 

VIII 

Одељењске 

старешине 

Психолог школе 

Гости-предавачи 

10  Прва помоћ Обука ученуика за указивање прве 

помоћи при лакшим повредама. 

Како позвати хитну помоћ? 

I-

VIII 

Наставници разредне 

наставе 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

биологије који су 

прошли обуку прве 

помоћи. 

Ученици чланови 

секције „Прва 
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помоћ“ 

11 Изграђивање 

самопоштовања 

Сазнавање о себе 

Изграђивање селф-концепта 

Правилно вредновање понашања 

Препознавање осећања 

Свест о сличности и разликама наших 

акција, осећања, изгледа 

Евидентирање промена у развоју и 

формирању културног идентитета 

Проналажење начина за 

превазилажења психолошких 

проблема 

I-VII Наставници разредне 

наставе 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

грађанског 

васпитања 

 

 
2. Програм превенције болести зависности 

 

(Програм малолетничке деликвенције, односно превенције малолетничке деликвенције је део 

програма рада Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања.) Овај програм 

реализује се континуирано у сарадњи са многим организацијама и институцијама које се баве 

превенцијом болести зависности. 

 

 

Област Садржај рада Начин реализације Носиоци 

реализације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Превенција  

болести 

зависности 

- Реализација програма здравствене 

заштите 

- Израда паноа о штетности пушења 

у учионицама и осталим школским 

просторијама (литерарни радови, 

ликовни радови, фотографије, 

постери...) 

Теме за ЧОС: 

1. Штетност употребе дувана 

2. Како не пропушити 

- Сарадња са родитељима( 

реализација тема за родитељски 

састанак). 

Сарадња са стручним 

институцијама (Дом здравља, 

Центар за социјални рад и др.) 

-Израда паноа о штетности 

алкохола у учионицама и осталим 

школским просторијама(литерарни 

радови, ликовни радови, 

фотографије, постери...) 

Теме за ЧОС: 

1. Штетност употребе алкохола 

Можемо се забављати и без 

алкохола  

- Сарадња са родитељима( 

реализација тема за родитељски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Према програму 

ЧОС, настава 

српског 

језика,ликовне к. и 

предавања  

 
по програму 
континуирано по 

потреби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
према 

програму ОС 

од 1. до 8. 

разреда 
 
ОС 6. и 7. 

разред ,  
ОС и стручни 

сарадници 
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састанак). 

 

Сарадња са стручним 

институцијама (Дом здравља, 

Центар за социјални рад и др.) 

 

-Израда паноа о штетности 

злоупотребе опојних материја са 

темом:„Нама дрога не треба“ 

Теме за ЧОС: 

1. Штетност употребе дрога 

2. Утицај дроге на здравље и 

живот човека 

3. Ефукативни филм:“ Суптанцу 

на дистанцу“ 

- Сарадња са стручним 

институцијама (Дом здравља, 

МУП...) 

4. ЕМПРОНА, ОМЛАДИНА 

ЈАЗАСА. 

5. Презентација филма „Супстанцу 

на дистанцу“, у вишим разредима 

- Сарадња са родитељима 

(реализација тема за родитељски 

састанак). 

За родитеље ученика VII разреда, 

реализоваће се родитељски 

састана:“Превенција болести 

зависности, а предавачи су: 

инспектор Остоја Јовишевић, 

психолог и психијатар из Дечије 

болнице. 

 

Превенција 

малолетничк

деликвенциј 

- Реализација општих образовних и 

васпитних циљева 

- Рад са ученицима: 

-Идентификација ученика са 

поремећајима понашања (крађе, 

лаж, неоправдано изостајање са 

наставе...) 

-Васпитно-образовни рада са 

ученицима који испољавају неке од 

облика поремећаја понашања 

-Праћење укључености ученика у 

слободне и друге активности у 

школи 

-Интензивирање тимског рада 

наставника и стручних сарадника на 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

Учитељи, 

наставници, 

стручна 

служба 

школе 
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реализацији васпитног рада 

-Израда паноа о малолетничкој 

деликвенцији у учионицама и 

осталим школским 

просторијама(литерарни радови, 

ликовни радови, фотографије, 

постери...) 

Теме за ЧОС: 

1. Конструктивно решавање 

проблема 

2. О личној безбедности 

ученика 

3. Теме из програма:УДВ, 

Умеће одрастања, Ја, лично, 

Заштита менталног здравља у 

школи... 

- Стручно усавршавање наставника: 

Малолетничка деликвенција и 

превентивна улога основне школе- 

о овој и другим сличним темама, 

презентације и едукативни 

материјал ће припремати Тим за 

заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања. 

- Сарадња са родитељима 

Реализација тема за родитељски 

састанак 

Индивидуална сарадња са 

родитељима ученика са 

поремећајима понашања ( по 

потреби) 

-Сарадња са стручним 

институцијама (МУП, Центар за 

социјални рад и др.) 

 

 

 НАПОМЕНА: Школски полицајац обавља послове из своје надлежности на основу свог програма 

рада израђеног по налогу надлежних из МУП  и у сарадњи са директором и помоћником директора. 

О програму превенције болести зависности и малолетничке деликвенције наведене су само неке 

активности школског полицајца за које се може рећи да задиру и у домен васпитног деловања школе. 

Савет родитеља је донео одлуку да родитељи финансирају и ангажују приватно обезбеђење- физичко 

обезбеђење деце у оквиру школе. 

 

 

 

 

ПРОГРАМ  “УЧИОНИЦА  ДОБРЕ ВОЉЕ “ 

      Програм “Учионица добре воље” има за циљ да помогне школској деци различитих узраста да 

савладају вештине и знања нужна за излажење на крај с неким проблемима типичним за те фазе 

личног сазревања и за успешно успостављање складних социјалних односа.  Намера је да се 

ученицима олакша да увиде како сукоб није исто што и свађа, већ да може бити драгоцено искуство 
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кроз које се стичу важна сазнања о себи и другима. На основу тога,очекује се да ће ученици  све те 

стечене вештине и сазнања моћи потом да уклопе у сопствени репертоар свакодневног понашања. 

Исто тако, Каталог игара из првог приручника представља позитивну релаксацију  за децу после 

напорних часова које се могу користити независно од програма, али и увод у радионице  у циљу 

опуштања деце за даљи  рад.     

  Програм ће се спроводити од II-VIII разреда. Предвиђено је да се одрже најмање две радионице из 

приручника за рад са млађим и старијим основцима  и то у договору  са   учитељима и разредним 

старешинама.  Обзиром да је неколико наставника завршио базични семинар, у неким одељењима 

спроводиће се и више од две радионице.  Циљ је да се једна радионица обрађује два до три наставна 

часа  обзиром да предвиђено  време за њихово извођење је дуже од једног школског часа.  

Програм  већ годинама ради психолог школе са ученицима и показао се као веома користан. 

 

ПРОГРАМ „ЈА, ЛИЧНО“ 

  Овај програм је креација психолога школе. Био је акредитован 2003/2004 и 2004/2005. Подржавао га 

је и Одбор за борбу против дрога Града Новог Сада. Програм „Ја, лично“ је сада део програма „ 

Различити приступи у раду наставника и стручних сарадника са децом са поремећајем у 

понашању“. Овај програм је креирала психолог школе и акредитован је за школске 2014/2015 и 

2015/2016. годину. Сваке године у школи се организује манифестација „Звезде другарства“.Ученици 

од другог до осмог разреда који су одабрани од стране одељења добију на поклон мајицу и 

захвалницу за другарство и толеранцију.Манифестација је медијски пропраћена а учествује и 

представља се Тим за засшиту деце од насиља, занемаривања и злостављања-Вршњачки тим. 

Програм „Ја, лично“ се састоји од дванаест радионица за млађи узраст и десет за старији узраст деце. 

С обзиром на то да деца често долазе са предрасудама да је срамота бојати се и плакати, да није 

добро изражавати бес, да га често агресивно испољавају, да тугу и проблеме задржавају за себе без 

ослањања на блиске особе, да је нескромно показивати своје самопоштовање, један од циљева овог 

програма јесте и учење детета да прихвати себе са сопственим врлинама али и манама, и да другима 

пружи могућност да не буду савршени.  

Деца се уче да сагледају оно што краси другу особу, да примете њене врлине, али и да свакоме пруже 

шансу да мање привлачне особине преобрате у врлине. Истовремено, она се уче да поштују једнако 

туђа и своја осећања и да их испољавају на конструктиван начин. Овог пута, осећања се обрађују на 

потпуно нов начин, прилагођен заједничком раду групе у радионици, кроз занимљиве измишљене 

приче, блиске дечјим животним садржајима.  

У исто време, ученици имају прилике да сарађују и друже се, али и чују како њихови другари излазе 

на крај са одређеним проблемима. Често се дешава да у одређеним ситуацијама, деца не знају како да 

се изборе са неким проблемима и емоцијама које у тим ситуацијама настају, како да активирају све 

своје снаге у борби са проблемом, како да искористе креативност и машту и како да траже помоћ 

других, а да се при томе не осећају слабим. Овај програм их учи баш томе. 

Деца се уз помоћ неких радионица упознају са сликом који вршњаци имају о њима, а тако 

истовремено, уче и да на конструктиван начин испоље своје мишљење.  

Циљ ових радионица је и идентификовање деце са којима је потребан индивидуални рад (корективни 

или терапеутски). Важно је и то да се сваком детету у радионици пружа могућност да се обрати за 

стручну помоћ уколико осети потребу. На велико изненађење психолога, одзив деце је велики 

нарочито после обраде теме: „Ко се боји страхајош”.  

 Програм се бави дакле, најпре развијањем и неговањем ненасилне комуникације, толеранције, 

поштовања личности другог, али и своје. На индиректан начин бави се и превенцијом наркоманије и 

осталих болести зависности, јер самим оснаживањем сопствене личности и изградњом вере у своје 

квалитете деца се уче да кажу НЕ негативним утицајима. 

 

РАД СА РОДИТЕЉИМА 
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Једна од радионица посвећена је раду са родитељима (Моје дете је личност). Она се бави 

очекивањима која они постављају пред своју децу, а истовремено добијају повратну информацију 

шта њихова деца очекују од себе.  

Циљ: Родитељи треба да схвате и да прихвате да деца поседују сопствену индивидуалност, тј. да су 

она личности са сопственим ставовима и погледима на живот. Родитељи постају свесни да и њихова 

деца, као и ми одрасли, имају потребу да се према њима односимо с поштовањем, што је и основни 

услов за изградњу толерантних односа и самопоуздања које је детету потребно у ситуацијама када 

треба рећи НЕ негативним утицајима. 

  Продукти са радионице за ученике првог разреда, под називом „Када сам у невољи, помажу ми...“, 

психолог школе презентује   на родитељском састанку. 

ДИНАМИКА ПРОГРАМА 

Планирана динамика остваривања програма зависи од потреба самих ученика. Често се дешава да се 

приликом обраде одређених тема издвоје неки садржаји којим деца желе да се баве, те се касније 

обрађује и те теме.  

 

ПРОГРАМ «ПРИПРЕМА ЗА УЛАЗАК У СВЕТ ОДРАСЛИХ» 

Истоимени семинар организован је, први пут,  за наставнике и стручне сараднике сада већ давне 

1999/2000. годину,  у електротехничкој школи «Михајло Пупин» у Новом Саду. Финансирао га је 

Извршни одбор града Новог Сада  и Одбор за превенцију наркоманије и осталих болести зависности 

у граду. 

   Основна идеја програма семинара може се дефинисати као подстицање и развијање здравих 

стилова живота – што подразумева избегавање фактора ризика који угрожавају здравље(пушење, 

алкохол,наркоманија, неправилна исхрана, физичка неактивност...). У томе велику улогу имају 

породица и школа. На семинару су добијени неки предлози за радионичарски рад са децом и 

родитељима.Неке идеје из овог програма се користе и као део програма: Превенције болести 

зависности. 

 Исто тако, деца се уче и принципима конструктивног комуницирања кроз учење ЈА порука, 

асертивности и активног слушања.  

  Уводни, теоретски део је иновативан и интересантан. Нуди нам могућност сазнања оцене психички 

здраве особе од стране Светске здравствене организације. Преко паноа, деца, наставници и родитељи 

ће имати прилике да се упознају са овим критеријумима.   

ПРОГРАМ «ЗДРАВО ОДРАСТАЊЕ» 

     Основни циљ програма се састоји у стварању услова за одрастање без поремећаја менталног 

здравља, као и у превенцији оних облика понашања који нарушавају ментално здравље или доводи 

до поремећаја менталног здравља.  

     Програмом се обрађују следеће ТЕМЕ: 

➢ Добра размена – успешна комуникација, а циљ је упознавање учесника са програмом и 

интегрисање група 

➢ Осећања и шта са њима? ЦИЉ: Развијање осетљивости за препознавање осећања и вештина 

њиховог изражавања. 

➢ Појединац и група ; ЦИЉ: Подстицање процеса социјализације и разуневање односа између 

појединца и групе 

➢ Сукоб и сарадња у односима; ЦИЉ: Уочавање могућности и ограничености вербалне и 

невербалне комуникације, усвајање знања и вештина за конструктивно решавање сукоба 

➢ Психолошка прва помоћ; ЦИЉ: Упознавање учесника са елементарним знацима нарушености 

менталног здравља и основним поступцима превенције и помоћи 

Радионичарски начин рада предвиђен је и за ученике и за родитеље. 
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ПРОГРАМ „МЕЂУНАРОДНЕ ШКОЛЕ МИРА“ 

PEACEFUL SCHOOLS INTERNATIONAL 

Циљ програма је ширење и неговање толеранције и сарадничког приступа у школи. Оно што је 

најзанимљивији део овог програма је да се ученици уче да на конструктиван начин ПОСРЕДУЈУ У 

СУКОБИМА. Психолог школе је 2002. године, приликом едукације у Канади упознала  многе 

интересантне идејама за креирање културе толеранције у школама. Једна од идеја, коју је видела у 

школи у Канади је месечно бирање ЗВЕЗДА ШКОЛЕ. По узору на споменуто, Тим за заштиту деце 

од насиља, злостављања и занемаривања, је, на предлог психолога, већ два пута реализовао сличну 

активност у нашој школи. Ове школске године планира се реализација избора ЗВЕЗДА 

ТОЛЕРАНЦИЈА. 

Програм се бави начинима за креирање ненасилне, толерантне атмосфере у школи, као и 

поштовањем различитости између људи, без обзира на верску, националну припадност и друге 

разлике (интересовања, ставове, потребе). 

Нa oснoву члaнa 129. стaв 6. Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa („Службeни глaсник 

РС”, бр.85/2013 i 86/2015 –др,правилник), Mинистaр прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja дoнoси 

ПРAВИЛНИК o стaлнoм стручнoм усaвршaвaњу и стицaњу звaњa нaстaвникa, вaспитaчa и стручних 

сaрaдникa.Тим за стручно усавршавање сачинио је годишњи план стручног усвршавања.Годишњи 

план стручног усавршавања усклађен је са потребама и приоритетима  који су представљени као  

развојни циљеви, а то су: 

• модерна настава и учење, 

• професионални развој наставника, 

• унутрашњи и спољашњи односи, 

• појачан тимски рад у школи, 

• електронско вођење комплетне документације школе, 

• планирање пожељних бдућности, 

• савремена  модерна школа опремљена за извођење свих врста наставе, довољно обученим 

кадром, спремним да напредује и да се усавршава 

• праведност и образовање за све 

Потребе и приоритети стручног усавршавања произилазе из личног плана професионалног 

развоја,резултата самовредновања,остварености стандарда постигнућа,задоволљства родитеља и 

ученика. 

Стручно усавршавање  наставника и стручних сарадника организоваће се  у функцији унапређења 

образовно-васпитног рада,осавремењавања наставе,  подизање наставе на један виши  и квалететнији 

ниво, ради постизања бољих резултата и ефикаснијег коришћења  сопствених ресурса и капацитета. 

У оквиру пуног радног времена наставник и стручни срадник има 64 сати годишње различитих 

облика стручног усавршавања,од чега 20 право на плаћено одсуство из установе ради похађања 

одобрених програма и стручних скупова,а 44 сата стручног усавршавања које преузма установа у 

оквиру својих развојних могућности.На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и 

стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службeни глaсник РС”, бр. 85/2013 i 

86/2015 „)Тим за стручно усавршавање предлаже:Листу активности вредновања сталног стручног 

усавршавања у установикроз које наставник и стручни сарадник може да реализује 44 сата годишње 

стручног усавршавањакоје преузма установа. 

 

 

3. ПЛАН  СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА  И  НАПРЕДОВАЊА 

НАСТАВНИКА  И  СТРУЧНИХ  САРАДНИKA 
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Редни 

број 

 

Стручно 

веће 

 

Облик 

стручног 

усавршавања 

Област усавршавања 

 

Време 

реализације 

1. 
Природне 

науке 

Одобрени 

програм- 

обука 

васпитни рад 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

деца – ученици којима је потребна 

додатна подршка у образовању 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

општа питања наставе 

 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

природне науке 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

математика 

током 

школске 

године 

2. 

Teхничко и 

информатичко 

образовање 

Одобрени 

програм- 

обука 

општа питања наставе 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

деца – ученици којима је потребна 

додатна подршка у образовању 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

информатика 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

природне науке 

.током 

школске 

године 

3. 
Друштвене 

науке 

Одобрени 

програм- 

обука 

општа питања наставе 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

информатика 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

друштвене науке 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

деца – ученици којима је потребна 

додатна подршка у образовању 

током 

школске 

године 

4. 
Језик и 

комуникација 

Одобрени 

програм- 

обука 

српски језик и књижевност 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

деца – ученици којима је потребна 

додатна подршка у образовању 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 
васпитни рад 

током 

школске 
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обука године 

 

Одобрени 

програм- 

обука 

општа питања наставе 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

страни језик 

током 

школске 

године 

5. Уметност 

Одобрени 

програм- 

обука 

васпитни рад 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

општа питања наставе 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

деца – ученици којима је потребна 

додатна подршка у образовању 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

уметност 

током 

школске 

године 

6. 
Физичко 

васпитање 

Одобрени 

програм- 

обука 

општа питања наставе 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

физичко васпитање 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

деца – ученици којима је потребна 

додатна подршка у образовању 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

васпитни рад 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

здравствено васпитање 

током 

школске 

године 

7. 
Стручни 

сарадници 

Одобрени 

програм- 

обука 

 

библиотекарство 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

 

општа питања наставе 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

васпитни рад 

током 

школске 

године 

  

Одобрени 

програм- 

обука 

деца – ученици којима је потребна 

додатна подршка у образовању 

током 

школске 

године 

8. Изборна настава 

Одобрени 

програм- 

обука 

општа питања наставе 

током 

школске 

године 
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Одобрени 

програм- 

обука 

деца – ученици којима је потребна 

додатна подршка у образовању 

током 

школске 

године 

  

Одобрени 

програм- 

обука 

васпитни рад 

 

током 

школске 

године 

  

Одобрени 

програм- 

обука 

изборни и факултативни предмет 

током 

школске 

године 

 

9. Актив учитеља 

Одобрени 

програм- 

обука 

уметност 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

физичко васпитање 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

здравствено васпитање 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

математика 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

природне науке 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

изборни и факултативни предмети 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

општа питања наставе 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

васпитни рад 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

програм који је одобрио Педагошки 

завод Војводине 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

Обука 

 

српски језик и књижевност 

током 

школске 

године 

Одобрени 

програм- 

обука 

деца – ученици којима је потребна 

додатна подршка у образовању 

током 

школске 

године 

 

Одобрени 

програм- 

обука 

библиотекарство 

током 

школске 

године 
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ГОДИШЊИ  ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У 

УСТАНОВИ 
 
 

Облик 

стручног 

усавршавања 

Назив/тема стручног усавршавања Реализатори Стручно 

веће 

Време 

реализације 

Извођење 

Угледног/огл

едног часа са 

дискусијом и  

aнализом 

 

Угледни час  из света око нас- 

Жива природа  

Ивана 

Марчок, 

Александра 

Делибашић 

 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

прво 

полугодиште 

 

 Угледни час   Комазец 

Виолета 

Стручни 

актив 

прво 

полугодиште 

 

 Угледни час из  света око нас- 

Нежива природа 

Ивана 

Марчок, 

Александра 

Делибашић 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

прво 

полугодиште 

 

 Угледни час из информатике у току недеље 

програмирања 

 

Јелена 

Тодоровић 

Стручно 

веће 

прво 

полугодиште 

 

 Угледни час – Школска лектира - српски језик 

 

Биљана 

Максић 

Говедар 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

прво 

полугодиште 

 

 Угледни час из математике Биљана 

Максић 

Говедар 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

прво 

полугодиште 

 

 Угледни час – Кидс атлетикс Весна 

Ђуровић 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

октобар  

2018. 

 Угледни час – Колут напред Весна 

Ђуровић 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

новембар 

2018. 

 Извођење угледног часа у оквиру сарадничке 

наставе са наставницом географије Татјаном 

Мудрински- Основни биоми на Земљи. 

Биосфера 

Драгана 

Бечелић 

Стручни 

актив 

новембар 

2018. 

 Извођење угледног часа у оквиру сарадничке 

наставе са наставницом биологије-Драганом 

Бечелић : Основни биоми на Земљи. Биосфера 

Татјана 

Мудрински   

Стручни 

актив 

током  

школске 

године 

 Реализовање угледног часа у осмом разреду 

(Добијање соли) 

Драгица Стручни 

актив 

новембар 

2018. 
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Кривокућа 

 

 Угледни час из технике и технологије: 

Видови подстицаја креативности  и 

индивидуалности ученика кроз већу слободу 

избора макета и врсте материјала.   

Вера Јелић Стручни 

актив 

новембар 

2018. 

 Угледни час – Вежбе снаге Весна 

Ђуровић 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

децембар 

2018.  

 Угледни час из технике и технологије Снежана 

Драгићевић 

Стручно 

веће 

децембар 

2018. 

 Угледни часови са ученицима 4-тог разреда 

 

Александар 

Утјешанови

ћ 

ученици јануар  

2019. 

 Угледни час-Србија 1914.-1918.год Вера 

Вигњевић 

Стручно 

веће 

фебруар 

2019. 

 Реализовање огледног часа у седмом разреду 

(Вежба VII: Модели молекула и хемијске 

формуле) 

Драгица 

Кривокућа 

Стручни 

актив 

фебруар 

2019. 

 

 Угледни час из српског језика- Басне Марија 

Ранић, 

Дејан 

Грбић 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

фебруар 

2019. 

 

 Угледни час из српског језика- 

Представа“Јежева кућица“ 

Марија 

Ранић, 

Дејан 

Грбић 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

март 

2019. 

 Домаћа лектира – угледни час Марија 

Ранић, 

Дејан 

Грбић 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

март 

2019. 

 Угледни час-Југословенска краљевина Вера 

Вигњевић 

Стручно 

веће 

март 

2019. 

 Угледно час 

Пројектна настава кад књиге буду у моди (са 

Александром Спасић и Татјаном Лекић) 

 

Снежана 

Мушицки 

Стручно 

веће за 

српски 

језик 

март  

2019. 

 Угледно час 

Пројектна настава кад књиге буду у моди (са 

Александром Спасић и Снежаном Мушицки) 

Татјана 

Лекић 

Стручно 

веће за 

српски 

језик 

март  

2019. 

 Огледни час Бранко 

Ранић 

Наставн

ици 

технике 

и 

техноло

гије 

март  

2019. 
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 Угледни час-Свет између Првог и Другог 

светског рата 

Вера 

Вигњевић 

Стручно 

веће 

април 

2019. 

 Угледни час-Групни рад на часовима ликовне 

културе 

Марија 

Ранић, 

Дејан 

Грбић 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

април 

2019. 

 Угледни час-Математичка бајка Марија 

Ранић 

Дејан 

Грбић 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

мај 

2019. 

 Реализовање угледног часа у шестом разреду 

(Притисак) 

Ивана 

Ракита 

Стручни 

актив 

мај 

2019. 

 Извођење угледног часа из српског језика Љиљана 

Јовановић 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

мај 

2019. 

 Угледни час-Свет после Другог светског рата Вера 

Вигњевић 

Стручно 

веће 

мај 

2019. 

 Угледни час-Групни рад на часовима ликовне 

културе 

 

Биљана 

Максић 

Говедар 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

друго 

полугодиште 

 Извођење огледног часа Виолета 

Комазец 

Стручни 

актив 

друго 

полугодиште 

 Угледни час-Нови Сад - природа и друштво Биљана 

Максић 

Говедар 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

друго 

полугодиште 

 Угледни час у оквиру сарадничке наставе са 

натавницима српског језика 

Александра 

Спасић 

Заинтер

есовани 

наставн

ици 

друго 

полугодиште 

 Извођење угледног часа у оквиру сарадничке 

наставе - Безбедност деце на Интернету 

 

Јелена 

Тодоровић 

Заинтер

есовани 

наставн

ици/ 

разредне 

стареши

не 

друго 

полугодиште 

 Угледни час – Стара Грчка Костић 

Снежана 

Стручни 

актив 

друго 

полугодиште 

 Огледни час ,визуелно споразумевање,ликовне 

вежбе 

 

Гајин 

Горанка, 

Биљана 

Ковач  

Стручни 

актив 

друго 

полугодиште 

 Извођење угледног часа у оквиру сарадничке наставе - 
Безбедност деце на Интернету 

 

Снежана 

Драгићевић 

Заинтер

есовани 

наставн

ици/ 

разредне 

друго 

полугодиште 
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стареши

не 

 Огледни час ,примењена уметност 7. разред 

 

Гајин 

Горанка, 

Биљана 

Ковач 

Стручни 

актив 

друго 

полугодиште 

 Извођење угледног часа у току „Недеље 

здравих зуба“ 

 

Милка 

Барјактаров

ић 

 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

друго 

полугодиште 

 Угледни час/часови (Како настаје комедија), 7. 

разред 

Валентина 

Десница 

Стручни 

актив 

друго 

полугодиште 

 Угледни час   

 

Снежана 

Мушицки, 

Татјана 

Лекић, 

Мирјана 

Филиповић 

Стручно 

веће за 

српски 

језик 

током  

школске 

године 

 Угледни час – Глаголски начини( два часа) Зорица 

Николић 

Стручно 

веће за 

српски 

језик 

током  

школске 

године 

 Угледни час у оквиру сарадничке наставе са 

наставницом српског језика Валентином 

Десницом у 7. разреду (Активне и пасивне 

реченице) 

 

Бранка 

Прекић 

 

Стручни 

актив 

током  

школске 

године 

 Угледни час у оквиру сарадничке наставе са 

наставницом енглеског језика Бранком Прекић 

у 7. разреду (Активне и пасивне реченице) 

Валентина 

Десница 

Стручни 

актив 

током  

школске 

године 

 Угледни час из математике Дуња  

Рађеновић, 

Александра 

Шарац 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

током  

школске 

године 

 Угледни час из српског језика Наташа  

Бабић,  

Драгана 

Ћосић , 

Слађана 

Радуловић, 

Сања 

Мојић, 

Дијана 

Кекић, 

Наташа 

Павловић, 

Биљана 

Латиновић, 

Оливера 

Клашња, 

Мирјана 

Петровић, 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

током  

школске 

године 
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Ђорђе 

Мушицки 

 

 

 Угледни час-Први српски устанак 

 1804-1813 

Ирена 

Попов 

Стручни 

актив 

током  

школске 

године 

  

Припрема и реализација угледног часа у 

одељењу 1. / 3. разреда; анализа и дискусија                 

 

Ивана 

Делић 

Стручни 

актив 

наставн

ика 

страних 

језика 

током  

школске 

године 

 Угледни час – пројектна настава Наташа 

Бабић, 

Драгана 

Ћосић, 

Сања 

Мојић, 

Дијана 

Кекић, 

Наташа 

Павловић, 

Биљана 

Латиновић, 

Оливера 

Клашња, 

Мирјана 

Петровић 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

током  

школске 

године 

 Угледни час , Физичко васпитање, Научили на 

семинару , применили у пракси 

Милка 

Барјактаров

ић 

 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

током  

школске 

године 

 Угледни час – пројектна настава Љиљана 

Петровић, 

Ђорђе 

Мушицки 

Стручни 

актив 

током  

школске 

године 

 Угледни час Љиљана 

Петровић 

Стручни 

актив 

током  

школске 

године 

 Угледни час-асистент , помоћник у припреми, 

извођењу и дискусији о угледном часу 

Наташа 

Бабић, 

Ивана 

Марчок, 

Маријана 

Вучај, 

Софија 

Радојчин, 

Невенка 

Јоцић, 

Драгана 

Ћосић, 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

током  

школске 

године 
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Александра 

Делибашић, 

Слађана 

Радуловић, 

Сања 

Мојић, 

Дијана 

Кекић, 

Дуња  

Рађеновић, 

Мирјана 

Илкић, 

Марина 

Бечелић, 

Наташа 

Павловић, 

Радослава 

Римски, 

Биљана 

Латиновић, 

Оливера 

Клашња, 

Мирјана 

Петровић, 

Снежана 

Мандић, 

Нина 

Димитријев

ић,:         

Биљана 

Максић 

Говедар, 

Александра 

Шарац, 

Љиљана 

Јовановић, 

Виолета 

Комазец, 

Ђорђе 

Мушицки 

 

 

 Асистенција ун припреми и коришћењу 

дигиталних медија 

Горанка 

Гајин, 

Биљана 

Ковач 

Стручни 

актив 

друго 

полугодиште 
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Излагање о 

савладаном 

програму или 

другом 

облику 

стручног 

усавршавања 

ван установе 

 

Презентовање са семинара:”Програм обуке 

наставника основне школе за остваривање 

програма наставе и учења оријентисаних на 

процес и исходе учења“ 

 

Маја 

Петаков 

Вуцеља 

 

 

Наставн

ичко 

веће 

 

 

септембар 

 

2018. 

 

 

 

 Излагање о програму стручног усавршавања 

ван установе: диференцирана настава 

Жана 

Манић 

Заинтер

есовани 

наставн

ици 

прво 

полугодиште 

 Излагање о програму стручног усавршавања 

ван установе: медијска писменост 

 

Александра 

Спасић 

Заинтер

есовани 

наставн

ици 

прво 

полугодиште 

  Извештај са стручног усавршавања ван 

установе - семинар 

 

Слађана 

Војновић, 

Весна 

Цветановић, 

Мирјана 

Филиповић 

Заинтер

есовани 

наставн

ици 

 

прво 

полугодиште 

 Излагање о савладаном програму  

или другом облику  

стручног усавршавања  

ван установе -Употреба ВЕБ алата у настави 

биологије 

Драгана  

Бечелић 

Заинтер

есовани 

наставн

ици 

 

фебруар 

2019. 

 Презентовање похађаних семинара 

 

Бранко 

Ранић 

Актив 

техника 

и 

информа

тика 

 април 

 2019. 

 Презентација сајта „Клас Дођо“ Нина 

Димитријев

ић 

 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

јун 

2019. 

 Презентација семинара:Креирање 

мултимедијалних презентација,анимација и  

видеа за наставнике 

Славојка 

Милошевић 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

мај 

2019. 

 Презентација рада  хора продуженог боравка. 

 

  

Наташа 

Пашић 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

јун 

2019. 

 Презентовање са Сабора психолога актуелних 

иновација у настави 

 

Маја 

Петаков 

Вуцеља 

Наставн

ичко 

веће 

током  

школске 

године 

 Презентовање активности наставника са 

ученицима са поремећајем у понашању. 

Активности су преузете са акредитованог 

семинара:“Различити приступи у раду 

Маја 

Петаков 

Вуцеља 

Наставн

ичко 

веће 

током  

школске 

године 
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наставника и стручних сарадника са децом 

са поремећајем у понашању“ 

 Припрема и приказ примене наученог стручним 

усавршавањем члановима стручних већа 

Дуња  

Рађеновић, 

Мирјана 

Илкић, 

Марина 

Бечелић, 

Софија 

Радојчин, 

Радослава 

Римски, 

Бранислава 

Николић 

Добренов, 

Весна 

Марчета, 

Слађана 

Радуловић, 

Александра 

Шарац, 

Љиљана 

Јовановић, 

Милка 

Барјактаров

ић 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

током  

школске 

године 

 Презентација електронског семинара Мирјана 

Илкић, 

Марина 

Бечелић 

 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

током  

школске 

године 

 Презентентација везана за рециклажу Маријана 

Вучај, 

Невенка 

Јоцић 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

током  

школске 

године април 

 Излагање o програму стручног усавршавања 

ван установе 

 

Марија 

Васић, 

Софија 

Радојчин, 

Драгана 

Ћосић, 

Бранислава 

Николић 

Добренов, 

Весна 

Марчета, 

Славојка 

Стручно 

веће  

током 

школске 

 године 
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Милошевић 

Слађана 

Радуловић, 

Радослава  

Римски, 

Марина 

Бечелић, 

Нина 

Димитријев

ић, 

Ђорђе 

Мушицки, 

Снежана 

Драгићевић, 

Жана 

Манић 

Наташа 

Бабић, 

Маријана 

Вучај, 

Невенка 

Јоцић, 

Слађана 

Радуловић, 

Сања 

Мојић, 

Дијана 

Кекић, 

Марина 

Бечелић, 

Мирјана 

Илкић, 

Наташа 

Павловић, 

Драгана 

Биљана 

Латиновић, 

Ћосић, 

Оливера 

Клашња, 

Мирјана 

Петровић,:         

Биљана 

Максић 

Говедар 

Александра 

Милошевић 

Маја 

Алексић, 

Марина 

Петковић, 

Андреја 

Колесар, 
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Дајана 

Јокић, 

Данијела 

Салатић, 

Јелена 

Тодоровић, 

Љиљана 

Петровић, 

Милица 

Петковић, 

Снежана 

Маричић, 

Костић 

Снежана,  

Ивана 

Делић, 

Маријана 

Вигњевић 

 Присуство на презентацијама и угледним 

часовима(активностима) код колега и у 

Друштву учитеља 

 

Бранислава 

Николић 

Добренов, 

Снежана 

Мандић, 

Мирјана 

Илкић, 

Марина 

Бечелић, 

Наташа 

Пашић, 

Александра 

Делибашић. 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

током  

школске 

године 

Приказ 

књиге, 

приручника, 

дидактичког 

материјала, 

стручног 

чланка,истра

живања, 

студијског 

путовања, са 

дискусијом и 

анализом 

Приказ уџбеника из области математике – 

стручно мишљење и рецензија уџбеника 

Александра 

Милошевић 

Маја 

Алексић, 

Марина 

Петковић, 

Андреја 

Колесар 

Дајана 

Јокић, 

Снежана 

Маричић 

Стручни 

актив 

током  

школске 

године 

 Приказ чланка/ књиге/сајта... Весна 

Цветановић 

Заинтер

есовани 

наставн

ици 

друго 

полугодиште 

 Приказ чланка – књиге, из области ов рада 

 

Жана 

Манић 

Заинтер

есовани 

наставн

ици 

друго 

полугодиште 

 Приказ промене планова у 5. разреду Александра Стручни током  
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математике – стручно мишљење Милошевић 

Маја 

Алексић, 

Марина 

Петковић, 

Андреја 

Колесар, 

Дајана 

Јокић, 

Снежана 

Маричић 

актив школске 

године 

 Приказ дидактичког материјала – 

едиције/књиге 

Слађана 

Војновић 

Сви 

заинтере

совани 

прво и друго 

полугодиште 

шк. 

2018/2019. 

Пројекти Наш пројекат Марија  

Ранић, 

Дејан 

Грбић 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

април 

2019. 

 Пројектна настава Виолета 

Комазец 

Стручни 

актив 

током  

школске 

године 

 Еко школа-пројекат Исидора 

Вукелић, 

Светлана 

Бојиновић, 

Јелена 

Шовљански 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

април 

2019. 

 Представљање: 

Пројекат: Земље света 

Исидора 

Вукелић, 

Светлана 

Бојиновић, 

Јелена 

Шовљански 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

април 

2019. 

 Представљање. 

Пројекат:ИКТ у настави-Вода 

Исидора 

Вукелић, 

Светлана 

Бојиновић, 

Јелена 

Шовљански 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

мај 

2019. 

 Пројекат „ WWF академије за природу“ 

Припрема и приказ реализације пројекта 

Милица 

Петковић 

Стручни 

актив 

мај 

2019. 

 Еко школа-пројекат Светлана 

Бојиновић, 

Јелена 

Шовљански 

Исидора 

Вукелић 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

јун 

2019. 

 „ Пројекат 2000 дигиталних учионица“ Нина 

Димитријев

ић 

Стручно 

веће 

разредне 

током  

школске 

године 
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наставе 

Пројектне 

активности 

Хуманитарна акција „Поклон за мог друга“  

 

Маријана 

Вучај, 

Невенка 

Јоцић, 

Нина 

Димитријев

ић 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

Децембар 

2018. 

Вођење 

радионица 

Тематски родитељски састанак Ивана 

Марчок, 

Александра 

Делибашић, 

Мирјана 

Илкић, 

Милка 

Барјактаров

ић 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

септембар 

2018. 

 Тематски родитељски састанак: Учење Наташа 

Пашић, 

Драгана 

Ћосић, 

Сања 

Мојић, 

Дијана 

Кекић, 

Наташа 

Павловић, 

Биљана 

Латиновић, 

Оливера 

Клашња, 

Мирјана 

Петровић 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

септембар 

2018. 

 Огледна радионица“ 4 лепе речи“ Светлана 

Бојиновић, 

Јелена 

Шовљански 

 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

септембар 

2018. 

 Тематски родитељски састанак: Домаћи задаци Светлана 

Бојиновић, 

Славојка 

Милошевић 

Јелена 

Шовљански 

Исидора 

Вукелић 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

септембар 

2018. 

 Тематски родитељски састанак: Домаћи задаци Јелена Зец Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

септембар 

2018. 

 Угледна радионица: „Како стићи до петице?“ Светлана 

Бојиновић, 

Стручно 

веће 

октобар 

2018. 
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Јелена 

Шовљански 

 

разредне 

наставе 

 Тематска радиониоца: „Причала ми је моја 

бака“ 

Јелена Зец Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

октобар 

2018. 

 Вођење радионице;„Буквар дечијих права“ Исидора 

Вукелић, 

Светлана 

Бојиновић, 

Славојка 

Милошевић 

Слађана 

Радуловић, 

Јелена 

Шовљански

Дуња 

Рађеновић, 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

новембар 

2018. 

 

 

 

Тематски родитељски састанак: „Кад сам био 

мали-када будем велики“ 

Јелена Зец Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

новембар 

2018. 

 Угледна радионица: Библиотека-дечија штампа Јелена Зец Актив 

продуже

ног 

боравка 

децембар 

2019.  

 Угледна радионица: 

Вашар спретних руку 

 

Марија 

Васић, 

Наташа 

Пашић , 

Бранислава 

Николић 

Добренов, 

Весна 

Марчета, 

Јелена Зец 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

јануар  

2019. 

 „Љубав није само реч „-литерална огледна 

радионица 

Наташа 

Пашић , 

Исидора 

Вукелић, 

Светлана 

Бојиновић, 

Јелена 

Шовљански 

Јелена Зец 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

фебруар 

2019. 

 Шта су све научници изумели--угледна 

радионица 

Јелена Зец 

 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

фебруар 

2019. 

 Угледна радионица: „Шарени круг“ Светлана 

Бојиновић, 

Стручно 

веће 

март 

2019. 
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Јелена 

Шовљански 

 

разредне 

наставе 

 Организација радионице „Вода-живот“ у 

сарадњи са ЈКП“ВИК“ Нови Сад 

Драгана 

Бечелић 

Стручни 

актив 

март 

2019. 

 Угледна радионица: Вредне руке могу све Јалана Зец Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

март 

2019. 

 Приредба за Дан жена Наташа 

Павловић, 

Драгана 

Ћосић, 

Дијана 

Кекић, 

Сања 

Мојић 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

март 

2019. 

 Тематски родитељски састанак Ивана 

Марчок, 

Александра 

Делибашић 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

март 

2019. 

 Угледна радионица: Ускршње јаје Исидора 

Вукелић, 

Светлана 

Бојиновић, 

Славојка 

Милошевић

, Јелена 

Шовљански 

Јелена Зец 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

април 

2019. 

 Сцена нас је учинила срећним-угледна 

радионица 

Јелена Зец 

 

Сви 

заинтере

совани 

април 

2019. 

 Приказ радионица“Припремна настава за 

предшколце“ 

 

Наташа 

Пашић , 

Марија 

Васић, 

Весна 

Марчета, 

Исидора 

Вукелић, 

Светлана 

Бојиновић, 

Бранислава 

Николић 

Добренов, 

Славојка 

Милошевић 

Јелена 

Шовљански 

стручно 

веће 

разредне

наставе 

 

мај 

2019. 

  

Организовање и реализација спортског 

Невенка 

Јоцић, 

стручно 

веће 

мај, 

јун 
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такмичења ученика 4. разреда 

 

Маријана 

Вучај, 

Нина 

Димитријев

ић 

разредне 

наставе 

2019. 

 Завршна приредба на крају 4. разреда Невенка 

Јоцић, 

Маријана 

Вучај 

Нина 

Димитријев

ић, Биљана 

Максић 

Говедар 

стручно 

веће 

разредне 

наставе 

јун 

2019. 

 Завршна приредба Јелена Зец 

 

Сви 

заинтере

совани 

јун 

2019. 

 Презентација рада глумачке дружине 

продуженог боравка 

Бранислава 

Николић 

Добренов 

 

стручно 

веће 

разредне 

наставе 

јун 

2019. 

 Тематски родитељски састанак Наташа 

Бабић, 

Мирјана 

Илкић 

Марина 

Бечелић 

 

стручно 

веће 

разредне 

наставе 

током 

школске 

године 

 Тематски родитељски састанци из области 

учења и васпитања 

Љиљана 

Петровић, 

Ђорђе 

Мушицки, 

Биљана 

Максић 

Говедар 

разредн

о веће/ 

стручни 

актив 

током  

школске 

године 

 Угледне радионице из области уметности 

 

Наташа 

Пашић , 

Бранислава 

Николић 

Добренов 

стручно 

веће 

разредне 

наставе 

током  

школске 

године 

 Угледна радионица на тему превенције пушења 

 

Александра 

Спасић 

Стручни 

актив 

током  

школске 

године 

 Вођење радионица (Буквар дечијих права, 

ненасилна комуникација, Пирамида исхране) 

Александра 

Шарац 

 октобар, 

децембар, 

март и 

мај2017/2018. 

Стручне 

посете 

Приказ стручне посете Сајму књига Слађана 

Војновић 

Сви 

заинтере

совани 

новембар 

2018. 

 Организација посете  

(библиотека, музеј, галерија, биоскоп, 

Наташа 

Бабић, 

Стручно 

веће 

током  

школске 
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позориште,...) са анализом и дискусијом Марија 

Ранић, 

Драгана 

Ћосић, 

Слађана 

Радуловић, 

Сања 

Мојић, 

Дијана 

Кекић, 

Дејан 

Грбић, 

Мирјана 

Илкић, 

Марина 

Бечелић, 

Наташа 

Павловић, 

Биљана 

Латиновић, 

Оливера 

Клашња, 

Мирјана 

Петровић, 

Љиљана 

Петровић,                                                                                        

Бранко 

Ранић, 

Биљана 

Максић 

Говедар, 

Александра 

Шарац, 

Љиљана 

Јовановићж

Ђорђе 

Мушицки, 

Милка 

Барјактаров

ић 

разредне 

наставе 

године 

 Организација посете Природњачком музеју 

Нови Сад са анализом и дискусијом 

Драгана  

Бечелић 

Стручно 

веће  

 

током 

школске 

године 

 Организација посете (библиотека, музеј, 

галерија...) са анализом и дискусијом 

Вера 

Вигњевић 

Разредн

о веће 

током 

школске 

године 
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 Вођење радионица Љиљана 

Јовановић 

Разредн

о веће 

током 

школске 

године 

Предавања у 

установи у 

складу са 

потребама 

запослених 

 

 

Едукација Стручног актива за развојно 

планирање  

Снежана 

Мушицки, 

Татјана 

Лекић 

Наставн

ичко 

веће 

 

октобар  

2018. 

 Осмишљавање мера у циљу унапређивања рада  Слађана 

Радуловић 

стручно 

веће 

разредне 

наставе 

новембар 

2018. 

  

Едукација Стручног актива за развојно 

планирање 

Снежана 

Мушицки 

Татјана 

Лекић, 

Наставн

ичко 

веће 

децембар  

2018 

 Предавање – приказ резултата истраживања 

спроведеног у установи 

Весна 

Цветановић 

Заинтер

есовани 

наставн

ици  

прво 

полугодиште 

  

Едукација Стручног актива за развојно 

планирање 

Снежана 

Мушицки, 

Татјана 

Лекић 

Наставн

ичко 

веће 

март  2019. 

  

Едукација Стручног актива за развојно 

планирање 

Снежана 

Мушицки, 

Татјана 

Лекић 

Наставн

ичко 

веће 

мај  2019. 

 Излагање - обрада одабраних тема, актуелних 

за наставнике приправнике и новозапослене 

наставнике 

Весна 

Цветановић 

наставн

ици 

приправ

ници и 

новозап

ослени 

током  

школске 

године 

 Припрема и приказ реализованих активности у 

циљу унапређења образовно – васпитне праксе 

и развијање компетенција наставника за област 

предмета 

Дуња 

Рађеновић, 

Слађана 

Радуловић, 

Љиљана 

Јовановић, 

Ивана 

Делић 

стручно 

веће 

разредне 

наставе 

током  

школске 

године 

 Праћење излагања и учествовање у дискусији 

 

Марија 

Васић, 

Наташа 

Пашић, 

Весна 

Марчета, 

Софија 

Радојчин, 

стручно 

веће 

разредне 

наставе 

током  

школске 

године 
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Слађана 

Радуловић, 

Дејан 

Грбић, 

Мирјана 

Илкић, 

Марина 

Бечелић, 

Радослава  

Римски, 

Марија 

Ранић, 

Виолета 

Комазец 

 

 

 

 Планирање, организовање и спровођење 

истраживања у циљу самовредновања рада 

установе 

 

Александра 

Спасић 

Наставн

ичко 

веће 

током  

школске 

године 

 Осмишљавање мера у циљу унапређивања рада Александра 

Шарац 

Стручно 

веће 

разредне 

наставе 

током  

школске 

године 

Разно Организација Дана природних наука – физика, 

хемија, биологија, Црвени крст 

 

Драгана 

Бечелић, 

Александар 

Утјешанови

ћ, 

Данијела 

Салатић, 

Ивана 

Петровић, 

Кристина 

Којић, 

Милица 

Петковић, 

Ивана 

Ракита, 

Милка 

Барјактаров

ић 

Стручни 

актив 

,наставн

ичко 

веће, 

ученици 

децембар 

2018. 
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 Дан физике – сарадња са Департманом за 

физику 

Александар 

Утјешанови

ћ 

Стручно 

веће 

фебруар  

2019. 

 Организација Хипо такмичења 

 

Исидора 

Дрљача 

Стручни 

актив 

март 

2019. 

 Извештавање о такмичењу из биологије. Милица 

Петковић 

Стручни 

актив 

април  

2019. 

 Организација турнира за ученике 5. И 7. 

разреда 

 

Марија 

Виславски 

Борчић 

Стручни 

актив 

мај, 2019. 

 Организација турнира за ученике 7. разреда 

 

Небојша 

Недељков 

Стручни 

актив 

мај, 2019. 

 Организовање такмичења Љиљана 

Петровић, 

Зорица 

Николић 

Стручни 

актив 

током  

школске 

године 

 Извештавање о такмичењу из математике Александра 

Милошевић

, Маја 

Алексић, 

Марина 

Петковић, 

Андреја 

Колесар, 

Дајана 

Јокић, 

Снежана 

Маричић 

Стручни 

актив 

током  

школске 

године 

  

Извештавање о такмичењу из хемије 

 

Данијела 

Салатић 

 

Наставн

ичко 

веће 

током  

школске 

године 

 Извештавање о такмичењу „Мислиша“ Александра 

Милошевић

, Маја 

Алексић, 

Марина 

Петковић, 

Андреја 

Колесар, 

Дајана 

Јокић, 

Снежана 

Маричић 

Стручни 

актив 

током  

школске 

године 

 Излагање - обрада одабраних тема, актуелних 

за наставнике приправнике и новозапослене 

Жана 

Манић 

наставн

ици 

током  

школске 
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наставнике приправ

ници и 

новозап

ослени 

године 

 Извештавање о квизу 50 година Математичког 

листа и 150 година од рођења Михајло 

Петровић Алас 

Александра 

Милошевић

, Маја 

Алексић, 

Марина 

Петковић, 

Андреја 

Колесар, 

Дајана 

Јокић, 

Снежана 

Маричић 

Стручни 

актив 

током  

школске 

године 

 Извештавање о математичкој Олимпијади Александра 

Милошевић

, Маја 

Алексић, 

Марина 

Петковић, 

Андреја 

Колесар, 

Дајана 

Јокић, 

Снежана 

Маричић 

Стручни 

актив 

током  

школске 

године 

 Припрема и приказ аката Тима за стручно 

усавршавање 

 

Милка 

Барјактаров

ић 

Заинтер

есовани 

наставн

ици 

током  

школске 

године 

 Анализа пробног и завршног испита из 

математике 

Александра 

Милошевић

, Марина 

Петковић 

Стручни 

актив 

током  

школске 

године 

  

Присуство различитим облицима су у установи, 

у реализацији других 

 

 

 

 

 

 

Весна 

Цветановић, 

Мирјана 

Филиповић, 

Маријана 

Вигњевић, 

Марија 

Виславски 

Борчић, 

Нада 

Пуртић, 

Заинтер

есовани 

наставн

ици 

током  

школске 

године 



ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА                                                                школска 2018/2019. година 

 

237 

 

Небојша 

Недељков, 

Жана 

Манић, 

Александра 

Милошевић

, Маја 

Алексић, 

Марина 

Петковић 

Андреја 

Колесар 

, Дајана 

Јокић, 

Данијела 

Салатић, 

Кристина 

Којић, 

Љиљана 

Петровић, 

Милица 

Петковић 

Слађана 

Војновић, 

Снежана 

Маричић, 

Костић 

Снежана, 

Вера 

Вигњевић, 

Зорица 

Николић, 

Бранко 

Ранић, 

Исидора 

Дрљача, 

Љиљана 

Јовановић, 

Виолета 
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Комазец, 

Гајин 

Горанка, 

Ивана 

Делић, 

Биљана 

Ковач, 

Марија 

Виславски 

Борчић, 

Милка 

Барјактаров

ић 

Драгана  

Бечелић, 

Драгица 

Кривокућа, 

Јелена 

Зорић 

Вера 

Козоморић, 

Бранка 

Савановић, 

Ивана 

Ракита, 

Татјана 

Мудрински, 

  Вера 

Козоморић

Весна 
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XI   РАЗВОЈНИ  ПРОЈЕКТИ 

 

 

Марковић 

 Сарадња са Академијом уметности у Новом 

Саду –  

Ментор студенту мастер студија – студентска 

пракса 

 

Мирјана 

Филиповић 

Стручни 

актив, 

заинтере

совани 

наставн

ици 

током  

школске 

године 

 Сарадња са факултетом за спорт-менторски рад 

са студентима 

 

Маријана 

Вигњевић 

Стручни 

актив 

физичко

г 

васпита

ња 

током  

школске 

године 

 Приправник на стручној пракси Марија 

Виславски 

Борчић 

 

Стручни 

актив 

током  

школске 

године 

 Стручна пракса – студенти (факултет спорта и 

физичког вежбања) 

Марија 

Виславски 

Борчић, 

Небојша 

Недељков 

 

 

Стручни 

актив 

током  

школске 

године 
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1. Пројекат: Дан природних наука 
школска 2018/2019. година 

 

УВОД 

У данашње време глобализације знања, када се укупна људска спознаја удвостручи већ за 

неколико година циљеви учења се мењају. Немогуће је очекивати акумулирање знања које се 

свакодневно експоненцијално повећава. Насупрот акумулирању чињеница и података вредно је код 

ученика развијати радозналост за промене у околини, потицати га на истраживање уочене појаве и 

извођење закључака на основу посматраног. Такође је врло битно упућивати ученике у потрагу за 

информацијама из разних извора знања и коришћење рачунарске технологије као средства 

информирасања. 

Насупрот научном путу рађања теорије, настава на поједностављени начин упућује ученика у 

научне истине. Често начин изношења научних постигнућа као чињеница ученицима није блиско 

нити јасно, наука им се чини далека и недостижна, а такве спознаје достижне само реткима. 

Истраживање непознатога и знатижеља одлика су сваког детета, а бројна опажања ваља усмерити у 

продубљивање знања.  

У настави природних наука такве вештине могуће је развити код ученика. Уз рад на 

пројектима ученици су у могућности организовати и регулисати властито учење, учити самостално 

или у групи, постати свесни властитог процеса размишљања. Сваки је пројекат везан за специфична 

знања која понављајући их и примењујући усвајају с разумевањем. 

 

РАЗРАДА 

Пројекат представља заједнички покушај наставника и ученика да живот, учење и рад повежу 

тако да се друштвено значајан и са интересима учесника повезан проблем заједнички обради и 

доведе до резултата који за учеснике има употребну вредност.  

Пројекат Дан природних наука је покушај драматизације живота и дела великих научника. 

Учествујући у пројекту ученици кроз забавне експерименте представљају одређени научни концепт. 

Манифестација је интерактивна и кроз игру, забаву и експерименте уводи ученике у основне појмове 

из области физике, хемије и билогије. Намењена је ученицима основне школе.            

Ученици петог, шестог, седмог и осмог разреда који су заинтересовани за природне науке 

праве презентацију о неком научнику (ове школске године то ће бити Јосиф Панчић), припремају 

експерименте које ће сами изводити и објашњавати посетиоцима, припремају и друге врсте 

материјала, као узорке биљака и животиња, посматраће се узорци помоћу микроскопа, итд. Као 

редовни гости учешће у манифестацији имаће и чланови Црвеног крста, који ће својим корисним 

саветима и практичним радом указати на значај пружања прве помоћи настрадалима.  

Ове школске године учешће ће имати и форензичари из МУП-а Нови Сад. Њихова објашњења 

и практични рад, као што је парафинска рукавица, увешће ученике и посетиоце у свет криминала и 

тешке борбе на расветљавању истих. 

 

ЗАКЉУЧАК 

Много је тема у природним наукама око којих се може развијати пројектна настава јер често 

криво усвојене концепције збуњују ученике. Сам процес усвајања знања с радом на пројекту траје 

дуже, али физичко искуство, које он стиче, моделира ученикове концепције и изграђује квалитетну 

менталну структуру. Сам рад на пројекту ученику је мање захтеван и ближи од учења неразумљивих 

чињеница и података за које често није свестан да су му неразумљиве, већ он усваја чињенично 

знање као "нешто што треба научити за оцену", док оно што уистину вреди у Природи и 

свакодневном животу ипак сматра другачијим. Циљ пројекта је да ученици кроз рад, игру и забаву 

усвајају знања из природних наука и њихову примењивост у свакодневном животу.  

 

Циљеви пројекта - Упознати ученике о значају природних наука за 

наше животе, као и упознавање са животом и делом 
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великих научника. 

 

 

 

Задаци пројекта 

- Ученици добијају тематске експерименте, израду 

PPT презентације; 

- Ученици развијају способности прикупљања 

материјала, класификовања и разликовања битног од 

мање битног; 

- Ученици усвајају мултидисциплинарност наука; 

- Побуђивање интересовања за природне науке; 

- Подстицај за учење и напредовање; 

- Подстицање радозналости и истраживачког духа. 

Аутори пројекта Александар Утјешановић, Ивана Ракита, Данијела Салатић, 

Драгица Кривокућа, Милица Петковић, Кристина Којић и 

Драгана Бечелић 

Реализатори пројекта Ученици 5, 6, 7 и 8 разреда 

Начин реализације 

пројекта 

- припрема материјала 

- увежбавање извођења огледа 

- реализација манифестације 

Време реализације 

пројекта 

децембар 2018. 

 

 

носилац пројекта:  

Александар Утјешановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школски електронски часопис - Фокус 
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I   ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 
 
Назив образовно-васпитне 

установе: 
ОШ „Жарко Зрењанин” 

Општина: Нови Сад 

Школска управа: Нови Сад 

Пројектни циклус: Периодично издање 

Назив пројекта: Школски електронски часопис - Фокус 

Адреса подносиоца 

пројекта 

Улица и број: Место: 
Поштански 

број: 

Булевар деспота Стефана 

8 
Нови Сад 21000 

Телефон / факс: Тел. 021/2365 - 453,  факс 021/2369 - 191 

E-mail образовно-васпитне 

установе и web страница: 
oszzrns@neobee.net  

Директор/ка установе: Жарко Мушицки 

Координатор/ка пројекта: Александар Утјешановић 

Број телефона 

координатора/ке пројекта: 
021/2365 453 

E-mail адреса 

координатора/ке пројекта: 
aca.utjeha@gmail.com 

 
II  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДЛОГУ ПРОЈЕКТА 

 

Сажетак пројекта 

Назив пројекта Школски електронски часопис - Фокус 

Локација школа 

Укупно трајање 

пројекта 
неограничено 

Циљеви пројекта 
- информисаност ученика и наставног особља 

- комуникација на релацији ученик – наставник - родитељ 

Партнери 
- Тим за маркетинг школе 

- Савет родитеља 

- Ученички парламент 

Корисници 
- ученици школе 

- наставници школе 

- родитељи 

- остали 

mailto:oszzrns@neobee.net
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Очекивани  резултати 
- успостављање боље комуникације, информисаности и разумевања 

на релацији ученик – наставник – родитељ 

 

Главне активности 
- прикупљање информација  

- писање чланака 

- прављење е-страница у МS Publisher-у 

- поставка часописа на блог школе 

 
III ОПИС ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 

 
III.1  РАЗЛОЗИ  ЗА  ПОКРЕТАЊЕ  ПРОЈЕКТА 

 

        Оно што прво морамо имати на уму је чињеница да школске новине побољшавају 

комуникацију и информисаност у школи. Осим што служе за пренос информација могу бити 

заслужне и за позитивно расположење међу ученицима, њиховим родитељима и наставним 

особљем. 

 

 
III.2  КОРИСНИЦИ  ПРОЈЕКТА   

 

 

1. Ученици 

2. Наставници 

3. Родитељи  

4. Остали  

 
III. 3  ОПШТИ  ЦИЉ  ПРОЈЕКТА 

 

 

Информисање заинтересованих о свим релевантним дешавањима у школи. 

Боља комуникација између ученика и наставног особља. 

 
III.4  СПЕЦИФИЧНИ  ЦИЉЕВИ  ПРОЈЕКТА 

 

 

         Аутори и уредници школских новина су углавном ученици који на овај  начин стичу 

своје прво новинарско искуство. Искуство у раду на школским новинама може некима од 

њих одредити њихово будуће занимање. Осим ученика, наставници и родитељи имају 

могућност да овим путем пренесу своје мишљење, искуства и корисне 

информације. Статистике на светском нивоу показују да је ангажовање у изради 

школских новина најчешћи облик пословне делатности ученика у образовним 

институцијама. 

 

 

 
III.6  ОПИС АКТИВНОСТИ 
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       Сваке новине, па и школске, морају имати тим људи који их ствара – редакцију. Минимум 

чланова редакције је седам. 

 

 
Теме 

          Школски часопис треба да садржи теме везане за нашу школу. Наравно, часопис може да 

садржи и неке друге теме, али ако нема тема везаних за школу, онда он не може бити школски 

часопи. Часопис Фокус свој рад би базирао, пре свега, на темама везаним за природне науке. 

Главни уредник треба да има комплетну евиденцију о томе. Теме можемо поделити у школске 

и ваншколске. 

Школске теме су, на пример, успеси наших ученика на такмичењима, разним манифестацијама, 

примери добре праксе са пројектне наставе, занимљивости са часова, квиз и друго. 

Ваншколске теме могу бити:  ваншколске активности наших наставника/ца, учитеља/ица и 

ученика/ица, велики научници, значајни људи из историје Србије, рубрика Веровали или не, … 

Упутство за сараднике 

        Текстови који не задовољавају редакцијске стандарде писмености, поштовања новинарске 

форме, тематске ажурности и стила, не могу бити објављени. Сви текстови морају бити писани 

на српском језику, ћирилицом. За објављивање фотографија, осим базичних техничко-естетских 

критеријума редакције, потребно је и поштовати правило дозволе за објављивање од стране 

особа које се виде (препознају) на слици. За сваку објављену фотографију малолетника, на којој 

се као аутор или субјекат текста јасно види малолетно лице, потребно је прибавити дозволу 

родитеља/старатеља, која се благовремено доставља редакцији или да лице малолетне особе 

буде замагљено. Ради лакше комуникације потребно је да редакција часописа има своју е-mail 

адресу у оквиру школских адреса: fokus@zarkons.edu.rs. 

 

 
носилац пројекта:  

Александар Утјешановић 

 

 

 

 

 

Документ о иницијативи за оснивање  
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Клуба родитеља и наставника ОШ „ Жарко Зрењанин“ 
 

 У претходном периоду током школске 2017/2018. године, ОШ „ Жарко Зрењанин“ је на 

иницијативу наставника и родитеља оформила Клуб родитеља и наставника. Овим докуметном 

дефинише се место и улога Клуба родитеља и наставника у установи који заједно са Саветом 

родитеља и школским тимовима обезбеђује значајније и директније учешће родитеља по питањима 

од интереса за рад школе и образовање ученика, родитеља и наставника. 

Посебна добит од успостављања Клуба, који окупља и родитеље и наставнике, јесте управо 

заједнички рад кроз који се унапређује међусобна сарадња и обезбеђује достизање најбољег интереса 

ученика у процесу образовања, а на питања као што су: унапређивање образовних постигнућа, 

мотивације за школско учење и остваривање подстицајне и безбедне климе у школи и генерално 

безбедности деце, превенције насиља, итд.  

 

Начин рада Клубова родитеља и наставника 

- Клубови родитеља и наставника функционишу као групе/ неформална удружења на нивоу 

школе. У циљу боље организације рада, Клуб формира скупштину коју чине сви 

заинтересовани родитељи и наставници који се региструју као чланови Клуба.  

- Скупштина бира једног наставника и једног родитеља да координирају рад групе.  

- Поред координатора, скупштина бира и једног записничара и благајника. 

 

 Клубови родитеља и наставника представљају групе које чине родитељи и 

наставници заинтересовани да се активније укључе у креирање и реализацију програма који пружају 

подршку за све учеснике активне у образовном процесу – ученике, родитеље и наставнике. 

Клуб родитеља и наставника и Савет родитеља заједно могу да учествују у:  препознавању 

приоритета за рад у наредној години, заједно раде на остваривању сарадње са значајним актерима у 

локалној заједници и шире (образовним, здравственим институцијама и институцијама културе, 

спортским удружењима, невладиним организацијама, фондацијама, итд.) и планирају иницијативе 

које су усмерене на унапређење услова и квалитета образовања. О својим активностима Клуб 

редовно извештава Савет родитеља школе и Наставничко веће, док Савет прослеђује даље 

информације преко представника родитеља осталим родитељима, односно преко Наставничког већа 

запосленима у школи.  

У складу са наведеним, оквир рада Клуба родитеља и наставника подразумева следеће:  

- испитивање потреба и интересовања различитих учесника у образовању (родитеља, 

наставника и ученика) за одређеном подршком, са посебном пажњом на разумевање свих 

препрека које постоје у сарадњи родитељ – школа (спровођење истраживања на тему како 

родитељи виде наставнике у образовном процесу и обрнуто, дискусија како да се сарадња 

унапреди по одређеним темама, које вештине недостају, итд.); 

- креирање образованих програма, школских (на пример учешће у настави), и ваншколских, као 

што су различите активности у области спорта, науке, културе, еколошке заштите, здравља и 

безбедности, итд. – на све теме које се препознају као значајне, како за ученике, тако и за 

родитеље и наставнике; 

- развијање иницијатива за унапређење организације живота у школи – школског окружења и 

услова у школи; 

- мапирање/препознавање значајних програма/ иницијатива, удружења, итд. у локалној 

заједници, али и шире са којима треба развити сарадњу; 

- прикупљање средстава за иницијативе које се дешавају у школи; 

- редовно информисање Савета родитеља, Наставничког већа, школских тимова о спроведеним 

активностима; 
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- редовно информисање родитеља, наставника и ученика о планираним и спроведеним 

активностима (сајт школе, кампање, инфо пултови, часопис школе, итд). 

 

Кординатор рада Клуба родитеља и наставника је наставник разредне наставе Љиљана 

Јовановић. 

 
НАЧИН РАДА КЛУБА РОДИТЕЉА И НАСТАВНИКА 

 

Рад Клуба родитеља и наставника 

 Као што је пракса показала, иако је тема учешћа родитеља у образовању препозната у 

свим значајним документима образовних политика, не постоје довољно ефикасни механизми који ће 

помоћи родитељима да буду активни и укључе се у рад школе. Међународна искуства1, али и 

искуства и пракса у земљи (формирање и рад Клубова родитеља, Тимова за сарадњу са породицом, 

итд.) показала су да се сарадња на релацији школа – родитељ оснажује и учешће родитеља повећава 

уколико постоји више различитих начина како родитељи могу да се укључе и допринесу раду школе. 

Досадашња пракса показује да ниво укуључивања родитеља у рад школе зависи од броја механизама, 

дефинисаних начина/ могућности за учешће родитеља (Савет родитеља, школски тимови, Клубови 

родитеља), као и да ће се родитељи укључивати више, одазивати чешће, уколико постоји прилика за 

непосредније, директније учешће. Досадашњи начини учешћа који се нуде родитељима у оквиру 

школе, су најчешће представничког карактера. Оничесто не омогућавају континуирано учешће већег 

броја родитеља директноу осмишљавање, планирање и реализацију активности/ програма/ пројеката 

и прикупљање средстава, већ се учешће углавном остварује преко и/или на позив преставника 

родитеља у тим телима. Уколико се и дешава консултовање већег броја родитеља, најчешће је то 

једном до два пута годишње.  

 ОШ „Жарко Зрењанин“ је донела одлуку да формира Клуб родитеља и наставника, 

који заједно са Саветом родтеља и школским тимовима обезбеђују значајније и директније учешће 

родитеља по питањима од интереса за рад школе и образовање ученика.Посебна добит од 

успостављања Клуба родитеља и наставника, који окупља и родитеље и наставнике, јесте управо 

заједнички рад кроз који се унапређује међусобна сарадња и обезбеђује достизање најбољег интереса 

ученика у процесу образовања, а на питања као што су: унапређивање образовних постигнућа, 

мотивација за учење и остваривањеподстицајне климе у школи и установи, безбедности деце, 

превенција насиља, итд.  

 

Оквир рада Клуба родитеља инаставника 

 Клубови родитеља и наставника представљају групе које чине родитељи и 

наставници заинтересовани да се активније укључе у креирање и реализацију програма који пружају 

подршку за све учеснике активне у образовном процесу – ученике, родитеље и наставнике.  Клубови 

су  оперативне јединице које могу брзо и ефикасно да се организују и реализују активности и на тај 

начин одговoре на потребе различитих учесника у образовању и допринесу развоју квалитетне 

сарадње на релацији школа – породица.  

 Клубови родитеља и наставника, Савет родитеља школе и школски тимови који 

укључују родитеље, заједно чине оквир за сарадњу и учешће актера окупљених у образовању. Клуб 

родитеља и наставника је јединица која омогућава директно учешће већег броја родитеља и 

наставника који реализују конкретне акције/ програме/ иницијативе, а у складу са заједнички 

дефинисаним приоритетима, који се утврђују у сарадњи са Саветом родитеља и другим школским 

тимовима. Делујући као неформално удружење, Клуб омогућава флексибилније и ефикасније 

организовање и реализацију већег броја иницијатива, него што је то случај у пракси са Саветом 

родитеља. Клуб родитеља и наставника и Савет родитеља, као и тимови који укључују родитеље или 

                                                 
1Асоцијације наставника и родитеља САД и Велике Британије су примери добре праксе које окупљају школске асоцијације наставника 
и родитеља, кроз које се освтарује веће учешће родитеља и наставника у унапређивању услова рада у школама и квалитета 
образовања, као и значајније учествовање у креирању образовних политика на националном (федералном) нивоу. По угледу на ове 
Асоцијације, значајан број земаља у Европи и шире развија сличне групе и, преко њих, различите програме.  
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су усмерени на рад са породицом, координирају активности и заједно доприносе да се унапреде 

услови и подигне квалитет образовања,а у циљу проналажења најбољих начина да се одговори на 

потребе које се препознају као значајне у појединачним васпитно-образовним установама, 

учествујући заједно у:  препознавању приоритета за рад у наредној години, заједно радећи на 

остваривању сарадње са значајним актерима у локалној заједници и шире (образовним, здравственим 

институцијама и институцијама културе, спортским удружењима, невладиним организацијама, 

фондацијама, итд.) и стварању иницијативе које су усмерене на унапређење услова и квалитета 

образовања. О својим активностима Клуб редовно извештава Савет родитеља школе и Наставничко 

веће, док Савет прослеђује даље информације преко представника родитеља осталим родитељима, 

односно преко Наставничког већа запосленима у школи/установи.  

 

У складу са наведеним, оквир рада Клуба родитеља и наставника подразумева следеће:  

- развој сарадње и поверења између школе, предшколске установе и породице како би се 

обезбедило достизање најбољег интереса ученика у образовању, кроз следеће активности: 

испитивање потреба ученика, наставника и родитеља, ради одређивања облика и начина 

остваривања сарадње; рад на мотивацији родитеља за преузимањем активног учешћа у 

школским активностима и процесима доношења одлука у складу са процедурама;  

- испитивање потреба и интересовања различитих учесника у образовању (родитеља, 

наставника и ученика) за одређеном подршком, са посебном пажњом на разумевање свих 

препрека које постоје у сарадњи породица – школа (спровођење истраживања на тему како 

родитељи виде наставнике у образовном процесу и обрнуто, дискусија како да се сарадња 

унапреди по одређеним темама, које вештине недостају, итд.); 

- подршку у креирању васпитних, образованих програма, школских и ваншколских, као што су 

различите активности у области спорта, науке, културе, заштите животне средине, здравља, 

хуманих вредности и безбедности, итд. – на све теме које се препознају као значајне, како за 

ученике, тако и за родитеље и наставнике;  

- подршку у раду на унапређивању образовних постигнућа мотивацији за школско учење кроз 

различите иницијативе/програме и процес покренуте од стране школе или у сарадњи са 

другим актерима; 

- развијање иницијатива за унапређење организације живота и рада у школи и школском 

окружењу, посебно оних који се односе на  остваривање подстицајне и безбедне климе у 

школи и унапређење услова рада у школи; 

- мапирање/препознавање значајних програма/иницијатива, удружења, итд. у локалној 

заједници и шире (на међународном плану) са којима треба развити партнерство/сарадњу; 

- прикупљање средстава за програме/иницијативе које се дешавају у школи; 

Клуб редовно информише:  

- Савет родитеља, Наставничко веће, школске тимове о спроведеним активностима о свом раду 

и то кроз учешће на редовним састанцима, припремом периодичних извештаја, итд.; 

- родитеље, наставника и ученика о планираним и спроведеним активностима (на сајту школе, 

кампањама, инфо пултовима, у часопису школе, итд). 

- родитеље о документима од значаја за рад и сарадњу у оквиру школе, као и о 

процесима/иницијативама на националном нивоу, које су значајне за развој образвоних 

политика; 

- Клуб на основу утврђених потреба, дефинише приоритете за рад у наредној школској години 

и покреће процес осмишљавања годишњег плана активности. У складу са донешеним планом, 

клуб планира и реализује активности/програме и пројекта.  
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Начин рада Клубова родитеља и наставника 

 Клубови родитеља и наставника функционишу као групе/ неформална удружења на 

нивоу школе. У циљу боље организације рада, Клуб родитеља и наставника формира скупштину коју 

чине сви заинтересовани родитељи и наставници који се региструју као чланови Клуба. Скупштина 

бира једног наставника и једног родитеља да координирају рад групе. Поред координатора, 

скупштина бира и једног записничара и благајника. Клуб спроводи активности на основу плана 

активности који се утврђује на почетку школске године, на основу утврђених потреба и анализа 

тренутног стања у школи по одређеним питањима. Клуб о својим активностима редовно извештава 

Савет родитеља са којим тесно сарађује, Наставничко веће, ученички парламент, али и родитеље, 

наставнике и ученике кроз редовне активности информисања (сајт школе, кампање, инфо пултови, 

часопис школе, огласна табла, итд.).  

 

 

Стратешки оквир деловања  Клуба родитеља и наставника  

ОШ „Жарко Зрењанин“  

за школску 2018/2019. годину 

  

У току школске2018/2019.  године, препознају се следећи  приоритети за рад: 

Циљ 1: Успоставити Клуб родитеља и наставника,  развити програм рада и механизме за 

информисање родитеља  

Приоритет за прву годину је успоставаљање Клуба родитеља и наставника и успостављање кључних 

капацитета који су неопходни за рад Клуба. Као најзначајнији задаци препознају се следећи: 

 

*  Промоција Клуба у школи и отварање позива за родитеље и наставнике да се укључе у 

рад 

У оквиру овог задатка потребно је осмислити кампању, која има за циљ да на нивоу школе 

промовише идеју Клуба и мотивише родитеље  и наставнике да се укључе у рад. У кампањи ће се 

користити сви постојећи капацитети који служе за информисање родитеља и наставника: Савет 

родитеља школе, Наставничко веће и активи, школски тимови, школски часопис, инфо – табле, итд, 

као и реализација посебних активности – дискусије, јавни час, итд.  На овај начин, осим 

информисања родитеља и наставника о постојању Клуба, препознају се и механизми који се користе 

за њихово редовно информисање о активностима Клуба.  

 

* Креирање програма Клуба на основу утврђених потреба и мапираних ресурса  

У циљу дефинисања програма који одговара потребама и интересовањима различитих актера – 

наставника, родитеља и ученика, потребно је утврдити потребе кроз реализацију активности као што 

су: анкете, фокус групе, итд. Испитивање потреба се реализује у сарадњи са Саветом родитеља 

школе. Корисно би било спровести и друге активности истраживања и анализа које указују на 

тренутну ситуацију по питању сарадње родитеља и школе – квалитет односа који се успоставања у 

школи (школска клима), као и предлога на који начин се може радити на унапређењу. На основу 

добијених информација, дефинишу се приоритети и развија план активности. У дефинисању 

приоритета и плана рада, значајну улогу игра Савет родитеља школе, који се активно уклучује у 

избор приоритета и даје коментаре на плана рада Клуба. У оквиру ове активности потребно је 

мапирати расположиве ресурсе којима располаже школа и/или родитељи (простор, знања и вештине 

родитеља који могу да се користе у ваннаставним активностима, социјални контакти које родитељи 

имају, итд.) и на основу њих планирати активности које се могу остварити у првој години.  

 

Циљ 2. Обезбедити оптималну реализацију активности у складу са утврђеним програмом и 

промовисати рад  Клуба у школи, локалној заједници и на националном нивоу. 

У складу са прописаним мандатима и дефинисаним планом рада, Клуб спроводи активности и 

сарађује/ учествује у раду других тела као што је Савет родитеља школе и др, односно успоставља 
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сарадњу са значајним институцијама, невладиним организацијама,  фондацијама, компанијама, и др. 

активним у локалној заједници, на националном и међународном нивоу. 

Предвиђени задаци су:  

 

* Реализовати активности у складу са дефинисаним планом рада Клуба заснованим на 

утврђеним потребама и расположивим ресурсима и предвиђеним временским оквиром 

Потребно је обезбедити услове за несметано спровођење годишњег акционог плана, као и активности 

праћења и евалуације. Под овим се подразумева реализација активности, као што су:  додатни 

образовни програми за децу који се субвенционисано или бесплатно спроводе у школи, трибине и 

едукације за родитеље и наставнике на све значајне теме, акције усмерене на уређење школе 

(прикупљање средстава, волонтерске акције уређивања), програми усмерени на јачање родитељских 

и наставнички вештина за заштиту деце од насиља у школи, на интернету итд.  

 

* Реализовати активности информисања и промоције рада Клуба у школи, у локалној 

заједници и на националном нивоу, мапирати могуће партнере и развијати сарадњу 

У оквиру овог задатка потребно је осмислити активности усмерене на препознавање ресурса и актера 

у локалној заједници/ на националном и међународном нивоу, са којима се могу развити програми 

који унапређују рад школе и квалитет образовања (неформални програми образовања који се нуде 

деци у заједници, програми размене, националне и међународне конференције за родитеље, 

наставнике, ученике, учешће у међународним програмима за унапређење услова образовања – 

увођење предузетнишва, програме и услуге каријерне оријентације и саветовања, информисања, 

еудкативи семинари о јачању  вештина за одговорно родитељство,  итд.). Такође, у оквиру овог 

задатка потребно је обезбедити промоцију и редовно информисање како заинтересованих у школи, 

тако и шире. 

 

У складу са Ближим условима о начину, садржају, дужини, месту и времену обављања и другим 

питањима од значаја за обављање друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, прописаним 

Правилником о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада ("Сл. гласник РС", 

бр.68/2018 ) школски одбор  ОШ“Жарко Зрењанин“ Нови Сад је на седници одржаној дана  .2018. 

године донео  

ПРАВИЛНИК О ЕВИДЕНТИРАЊУ И ПРАЋЕЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, 

ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА УЧЕНИКА И ИЗВЕШТАВАЊА О 

ЊЕГОВИМ ЕФЕКТИМА 

Уводне одредбе  

Члан 1  

Овим правилником се утврђује начин евидентирања и праћења друштвено-корисног, односно 

хуманитарног рада и извештавања о његовим ефектима у ОШ“Жарко Зрењанин““ Нови Сад  ( даље: 

Правилник).  

Обавеза обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада одређује се ученику упоредо са 

изрицањем васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере, у складу са Правилником о васпитно-

дисциплинској и материјалној одговорности ученика.  

Друштвено-користан и хуманитарни рад, у смислу овог правилника, обухвата активности чијим се 

остваривањем развија друштвено одговорно понашање ученика и представља облик ресторативне 

дисциплине (на даље: активности).  
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Лице задужено за остваривање и праћење активности  

Члан 2  

Активности одређене уз васпитне мере опомена и укор одељењског старешине, одређује и прати 

њихово остваривање одељењски старешина самостално, а ако је потребно - уз подршку члана 

одељењског већа или стручног сарадника.   

Активности одређене уз васпитну меру укор одељењског већа одређује одељењско веће, а прати 

одељењски старешина у сарадњи са  стручним сарадником 

Активности одређене уз васпитно-дисциплинску меру укор директора изриче директор, а прати 

одељењски старешина у сарадњи са  стручним сарадником. 

Активности одређене уз васпитно-дисциплинску меру укор наставничког већа, изриче наставничко 

веће, а прати одељењски старешина у сарадњи са стручним сарадником 

Вођење евиденције  

Члан 3  

Лице задужено за остваривање и праћење води евиденцију о току спровођења активности.  

Евиденција о току спровођења активности обухвата податке о:  

- повреди обавезе ученика или повреди забране за коју се ученику одређује друштвено-користан, 

односно хуманитарни рад;  

- обављеним консултацијама са родитељем/има односно другим законским заступницима ученика и 

изабраној активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада од предвиђених активности 

за меру која се изриче; 

- планирању појачаног васпитног рада и плану обављања друштвено-корисног, односно 

хуманитарног рада;  

- временском периоду/динамици, начину остваривања друштвено-корисног, односно хуманитарног 

рада;  

- учешћу родитеља односно другог законског заступника ученика у остваривању плана;  

- напомена уколико је активност одређена ученику који се образује по индивидуалном образовном 

плану;  

- податак о поднетом извештају надлежном органу.  

Евиденција из става 2. овог члана води се у електронском облику, у Табели - Евиденција о току 

спровођења активности друштвено-корисног и хуманитарног рада, која је дата у прилогу који је 

саставни део овог правилника.  

Извештавање о ефектима друштвено-корисног, односно хуманитарног рада  

Члан 4 
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Лице које је задужено за праћење активности подноси извештај о ефектима друштвено-корисног, 

односно хуманитарног рада органима школе.  

У зависности од тога која је васпитна или васпитно- дисциплинска мера изречена, задужено лице 

извештава одговарајући орган установе, и то:   

- одељењско веће - за васпитне мере опомена и укор одељењског старешине;   

- одељењско веће - за васпитну меру укор одељењског већа;   

- директора школе - за васпитно-дисциплинску меру укор директора;   

- наставничко веће - за васпитно-дисциплинску меру укор наставничког већа.   

Завршна одредба 

Члан 5  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.  

Окачено на огласну таблу школе   8.11.2018. године. 

ПРИЛОГ  

ТАБЕЛА - Евиденција о току спровођења активности друштвено-корисног и хуманитарног 

рада 

  

 

   

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА: __________________________________________________________  

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ: 

_______________________________________________ 

  Подаци Опис/напомена 

1.  Повреда обавезе/забране за коју се ученику одређује обавеза обављања 

друштвено-корисног и хуманитарног рада  

   

2.  Консултације са родитељем/законским заступником     

3.  Изабрана/е активност/и друштвено-корисног, односно хуманитарног рада     

4.  Извод из плана обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада     

5.  Временски период/динамика остваривања активности     

6.  Начин остваривања активности     

7.  Учешће родитеља у остваривању активности     

8.  Да ли се ученик образује по индивидуалном образовном плану     

9.  Извештај о ефектима друштвено-корисног, односно хуманитарног рада     



ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА                                                                школска 2018/2019. година 

 

252 

 

XII    ПРАЋЕЊЕ ОСТРВАРИВАЊА  И  ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ 

ПЛАНА   РАДА 
 

ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈУ 

ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА  
 

Садржај Време 

реализације 

Сарадници 

 

✓ Прикупљање података и попуњавање упитника за 

информативни преглед на почетку школске године 

✓ Обилазак предметне наставе од петог до осмог 

разреда 

✓ Праћење реализације радних дана 

✓ Анализа успеха и дисциплине на првом тромесечју 

✓ Анализа часова допунске и додатне наставе и сл. 

активности 

✓ Обилазак часова разредне наставе од првог до 

четвртог разреда 

✓ Рад стручних актива 

✓ Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

полугодишта 

✓ Анализа завршног рачуна и извештаја пописних 

комисија 

✓ Преглед педагошке документације 

✓ Обилазак часова предметне наставе 

✓ Анализа успеха и дисциплине на трећем тромесечју 

✓ Обилазак разредне наставе 

✓ Праћење уписа ученика у први разред 

✓ Рад сл. активности и реализације такмичења 

✓ Реализација наставе у природи 

✓ Реализација излета и екскурзија 

✓ Извештај директора о реализацији плана и програма 

и процена извршених послова 

✓ Анализа  рада маркетинга школе 

 

Током године 

 

Предметни 

наставници, 

учитељи, 

стручна већа и 

тимови ,стручни 

сарадници, секретар, 

рачуноводство 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА  ЗА ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈУ  ГОДИШЊЕГ 

ПЛАНА РАДА  

✓ Анализа планова и програма рада 

✓ Анализа реализације наставних садржаја 

✓ Анализа постигнутих резултата 

✓ Анализа сарадње са родитељима и друштвеном 

средином 

✓ Анализа постигнутих резултата на такмичењима 

✓ Анализа рада допунске наставе и помоћи деци са 

специфичним потребама 

✓ Анализа реализације стручног усавршавања и 

унапређивања васпитно- образ. делатности  

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

Директор, 

Стручна већа за 

област 

предмета 

секција, раз. 

старешине, 

пред. 

наставници 



ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА                                                                школска 2018/2019. година 

 

253 

 

XIII АНЕКСИ  ШКОЛСКОГ  РАЗВОЈНОГ  ПЛАНА 

 

АНЕКС БР. 1 ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
 

МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ 

РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКАНА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 

Основна школа „Жарко Зрењанин“ је у проетеклих неколико година, од када је на снази 

актуелан систем полагања завршног испита и од када су питања конципирана као структурални 

облик усвајања знања, остваривала на сваком завршном испиту завидне резултате. Због наведеног 

једна смо од школа која је стекла звање „Добра школа“. 

Да бисмо наставили са таквим успехом да се такмичимо са другим школама и да својим 

ученицима омогућимо упис у жељене школе, израдили смо план унапређивања образовно-васпитног 

рада. 

1. Редовна и темељна анализа резултата завршног испита у сарадњи са релевантним 

тимовима у школи.  

2. редовно извођење припремне наставе из предмета српски језик и математика и то не 

мање од 20, а до 36 часова годишње, у зависности од интересовања ученика. 

3. извођење припремне наставе из предмета који су саставни део композитног теста 

(БИОЛОГИЈА, ФИЗИКА, ХЕМИЈА, ГЕОГРАФИЈА, ИСТОРИЈА) и то не мање од десет часова 

годишње. 

4. Едукација родитеља у вези са попуњавањем листе жеља и са тим колико афинитети 

утичу на каснија занимања 

5. Сарадња са тимом за професионалну оријентацију и укључивање свих одељењских 

старешина осмог разреда у његов рад, као и у активности које се тичу одабира занимања. 

6. Организовање радионица за ученике са темом информисања о појединим школама, 

смеровима, каснијим могућностима запослења. 

7. У план и програм рада наставника српског језика и математике уврстити најмање пет 

часова понављања градива и упознавања са збирком задатака за завршни испит, у план о 

програм рада наставника биологије, физике, хемије, географије, историје уврстити најмање 

три часа понављања градива и упознавања ученика са збирком задатака за завршни испит, као 

и типом задатака који се захтева на испиту. 

8. Друге активности за којима се укаже потреба, а тичу се унапређивања образовно-

васпитног рада и потреба ученика. 

 

АНЕКС БР. 2 ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
 

МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ И 

РАЗУМНИХ  ПРИЛАГОЂАВАЊА И КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА 

ДЕЦУ И УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 

Основна школа „Жарко Зрењанин“ определила се да у систему образовања и васпитања 

подржава и афирмише инклузивно образовање и у складу са тим је и мото наше школе „Другачији – 

зато што је различитост снага“. 

Темељ и ослонац за сваког ученика и једнаку шансу за све обезбеђујемо радом неколико 

тимова у школи, залагањем директора,  стручних сарадника и наставног кадра.  

План подршке и прилагођавања заснива се на следећим смерницама:  

9. Редовно праћење ученика којима је потребна додатна подршка од стране одељењског 

старешина, педагога и психолога.  
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10. Редовно праћење ситуације са ученицима којима је потребна додатна подршка од стране 

Тима за инклузивно образовање. 

11. Извођење различитих облика ваннаставних активности у циљу инклузије и афирмације 

ученика за учешће у школским активностима. 

12. Подржавање и оснаживање атмосфере толеранције у школи и неговања различитости. 

Уочавање разлика и налажење снага у њима, а не слабости. 

13. Одржавање тематских радионица. 

14. Едукација ученика, родитеља и запослених у школи. 

15. Укључивање локалне заједнице и њених субјеката у манифестације и радионице које за 

сврху имају оснаживање личности ученика којима је потребна посебна подршка. 

16. Обезбеђивање тајности података за ученике којима је потребна посебна подршка. 

17. Редовно вођење документације. 

18. Друге активности предвиђене планом рада Тима за инклузивно образовање и Стручног 

актива за развојно планирање. 

 

АНЕКС БР. 3 ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
 

МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ПОВЕЋАЊА САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА, 

НАСТАВНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА 

Основна школа „Жарко Зрењанин“ поносна је, у свом учествовању у новим токовима 

образовања, радом Тима за заштиту деце од насиља, занемаривања и злостављања. Тим већ низ 

година, осим што се бави ситуацијама и потенцијалним насиљем у школи, изводи разне културне и 

мултимедијалне акције и активности, промовише толеранцију и праштање, као и лепо понашање, 

води рачуна да се у школи сваки ученик осећа заштићено и са сазнањем да има коме да се обрати ако 

му се деси да се нађе у неприкладној ситуацији.  

Превенција насиља је изузетно деликатна и осетљива област, зато је план мера превенције 

насиља и повећање сарадње базиран на добрим намерама и осећању правде свих учесника наставног 

процеса и то:  

19. Редовно праћење ученика којима је потребна помоћ и разумевање.  

20. Редовно праћење ситуације у школи када је потенцијално насиље у питању. 

21. Саветодавни рад са одељењским старешинама и другим запосленима у школи. 

22. Едукације запослених, ученика и родитеља о врстама насиља и њиховој превенцији и 

спречавању. 

23. Упознавање свих учесника школског живота са законским оквирима. 

24. Организација тематских културних манифестација. 

25. Укључивање ученика са проблемима у понашању у ваннаставне активности. 

26. Праћење и вођење Формулара за инцидентне ситуације. 

27. Организација и израда плана активности Вршњачког тима и његово укључивање у 

вршњачко посредовање. 

28. Едукација запослених за посредовање у сукобима и како се понашати када су конфликти 

у питању. 

29. Редовно инфомрисање путем медијски доступних средстава. 

30. Обезбеђивање тајности података за ученике, родитеље и наставнике. 

31. Редовно вођење документације. 

32. Сарадња са Ученичким парламентом. 

33. Подношење извештаја директору и Наставничком већу. 

34. Укључивање свих чланова Наставничког већа у процес превенције и детекције. 
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35. Друге активности у циљу повећања сарадње актера школског живота. 

 

АНЕКС БР. 4 ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
 

ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

 

Нови токови образовања и завршна фаза реформе просветног система, која траје од 2002. 

године, пред школу је поставила нове задатке и циљеве које треба остварити. Увођењем три теста на 

завршном испиту и другачијим коцептом питања, као и организацијом тестирања, школа треба да 

обави читав низ предрадњи како би испунила све захтеве Министарства, изашла у сусрет свим 

захтевима ученика и родитеља и оптимално спремила ученике за полагање завршног испита и 

избором занимања.   

36. Формирање Тима за завршни испит и симулације завршног испита.  

37. Усвајање плана рада Тима за завршни испит и симулације завршног испита за сваку 

годину. 

38. Формирање Тима за професионалну оријентацију. 

39. Усвајање плана рада Тима за професионалну оријентацију за сваку годину. 

40. Логистичка и саветодавна подршка у проласку родитеља и ученика кроз систем 

завршног испита. 

41. Доношење годишњих планова извођења припремне наставе по предметима. 

42. Увођење часова упознавања са збирком задатака у глобални и оперативни план рада. 

43. Вођење документације. 

44. Рад на основу Мера за унапређење и статистичких података са завршних испита од 

претходне године. 

45. Подношење извештаја директору и Стручном активу за развојно планирање. 

 

АНЕКС БР. 5 ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
 

ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊАСА ДРУГИМ ШКОЛАМА И УСТАНОВАМА 

 

Једна од обавеза које модерна и развијена школа има је та да се отвори према својој средини и 

да размењује искуства са другим школама и установама релевантним за постојање добре и модерне 

наставе и задовољног ученика. 

План садржи следеће: 

46. Организовање сусрета са школама у окружењу.  

47. Тенденција аплицирања у заједничке пројекте са школама из окружења. 

48. Израда Годишњег плана сарадње са другим школама, као дела годишњег плана рада 

Стручног актива за развојно планирање. 

49. Одређивање координатора за праћење реализације планираних сарадњи. 

50. Одговарање на пројекте које понуде установе и јединице локалне самоуправе и 

републичке институције. 

51. Организовање радионица за за запослене у вези са сарадњом и отварањем школе према 

заједници. 

52. Улазак у мрежу школа пројекта Професионалне оријентације. 

53. Одржавање састанака стручноих актива на нивоу града. 

54. Друге активности за којима се укаже потреба, а тичу се унапређивања сарадње са 

другим школама. 
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АНЕКС БР. 6 ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
 

ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ШКОЛЕУ НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ РАЗВОЈНЕ 

ПРОЈЕКТЕ 

Основна школа „Жарко Зрењанин“ једна је од четрдесет школа у држави која је 2002. Почела 

да се бави развојним планирањем, као пројектном активношћу. Данас. Када је то законска обавеза, на 

основу анкета које смо урадили са родитељима, ученицима и запосленима и низом интервјуа које 

смо урадили дошли смо до закључка да сви актери школског живота желе исто: модерну наставу, 

добру атмосферу у школи, уважавање свих учесника школског живота и разноврсност садржаја. 

Зато школа мора пратити све пројекте које понуди министарство и да буде спремна на 

отвореност и различитости како би отворила својим ученицима нове могућности у образовању.  

Стога план садржи следеће: 

55. Одређивање координатора за развојне пројекте.  

56. Одређивање члана Стручног актива за развојно планирање за комуникацију са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја. 

57. Едукација запослених и роситеља у вези са развојним пројектима и могућностима које 

пружају 

58. Укључивање родитеља у рад на пројектима. 

59. Организовање радионица за ученике у циљу што бољег пријема пројекта. 

Израда пројеката које можемо да понудимо за реализацију. 

60. Друге активности за којима се укаже потреба, а тичу се унапређивања образовно-

васпитног рада и потреба ученика. 

61. Вођење редовне документације о пословима из ове овласти. 

62. Обезбеђивање средстава за већ урађене и одобрене развојне пројекте (школско 

двориште, школски тоалети, настава на даљину) 

 

АНЕКС БР. 7 ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И 

ДИРЕКТОРА 

Директор школе је у складу са Законом и Статутом, оформио Тим за стручно усавршавање 

који се бави пословима из ове области у оквиру описа послова свог радног места. На основу потреба 

и правилника прописаних од стране Министарства, недовољних средстава за стручно усавршавање и 

потреба и жеља запослених донета је одлука на Наставничком већу да стручно усавршавање мора да 

се ради плански и систематски како би се испоштовао принцип једнакости, доследности и 

правичности. 

План садржи следеће: 

63. Именовање чланова Тима за стручно усавршавање.  

64. Организовање седница Тима за стручно усавршавање и Стручног актива за развојно 

планирање у циљу консултовања. 

65. Организација и план стручног усавршавања у установи. 

66. Усвајање Правилника о бодовању стручног усавршавања. 

67. Бодовање стручног усавршавања по правилнику. 

68. Анализа појединачне заступљености и заступљености стручних актива у усавршавању. 

69. Организовање семинара у школи. 

70. Израда плана Тима за стручно усавршавање за сваку годину посебно и праћење 

остварености плана. 
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71. Други послови у вези са стручним усавршавањем. 

72. Провера компетенција наставника, директора и стручних сарадника. 

 

АНЕКС БР. 8 ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
 

МЕРЕ  ЗА УВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА НАСТАВЕ, УЧЕЊА И ОЦЕЊИВАЊА 

УЧЕНИКА 

Основна школа „Жарко Зрењанин“ је у оквирима реформе образовања под слоганом 

„Образовање за све“, који је усвојен до 2020. године, определила свој начин развоја раста и деловања 

баш у том смеру. Мото школе „Другачији – зато што је различитост снага“ одредио нас је као школу 

које жели ново, другачије и не боји се да проба разноврсности које јој се нуде. 

Директор школе обезбедио је могућност извођења мултимедијалне наставе и спровођење 

савремених метода и типова часа, што наставници користе. 

План садржи следеће: 

73. Извођење мултимедијалне наставе (минимум једном недељно). 

74. Извођење огледних и угледних часова. 

75. Посете директора, помоћника директораи педагошко-психолошке службе часовима. 

76. Праћење усавршавања наставника и примена научених метода на семинарима и другим 

облицима стручног усавршавања. 

77. Праћење наставничког портфолија. 

78. Праћење ученичког портфолија. 

79. Организовање едукација у вези са новинама у методичком приступу и дидактичким 

могућностима. 

80. Праћење употребе ресурса које обезбеђује школа. 

81. Тестирање (процена наставника, самопроцена ученика) 

82. Друге активности у вези са модернизацијом шкоског живота и образовања ученика 

 

АНЕКС БР. 9 ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
 

МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ОСИПАЊА 

Основна школа „Жарко Зрењанин“ је обрадом података и статзистичком анализом стања 

дошла до закључка да у нашој школи осипања ученика нема и да смо у оквирима које дозвољва и 

предвиђа Закон и Правилник. 

Како бисмо што прецизнијепратили стање и имали бољи увид, план садржи следеће: 

83. Именовање Тима за спречавање осипања и план рада тима на годишњем нивоу. 

84. Увид у број деце са територије наше школе.  

85. Покушај контакта са родитељима са територије наше школе који нису децу уписали у 

ОШ „Жарко Зрењанин“. 

86. статистички подаци о ученицима који су се уписали у нашу школу, а који нису на 

територији школе и покушај сазнавања разлога уписа у нашу школу.. 

87. Праћење разлике броја уписане и исписане деце из школе 

88. Праћење разлога исписа ученика из наше школе. 

89. Вођење прецизне евиденције. 

90. Подношење извештаја директору о спречавању осипања. 
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АНЕКС БР. 10 ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 
УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ – РАЗВОЈ КЉУЧНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА КРОЗ 

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП – САРАДЊОМ ДО ЗНАЊА 

 

 

 
Годишњи план рада за школску 2018/2019. годину саставио, идејно и електронски обликовао 

Александар Утјешановић. 

 

 

 
Нови Сад   14.09.2018. 

председник Школског одбора                        директор школе 

      Милош Ћурувија    МП                                 Жарко Мушицки 

 

_____________________________                                                   _____________________________ 


