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ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

 

ИСТОРИЈСКИ ПОДАЦИ ШКОЛЕ 

 

На левој обали Дунава, а 50 км низводно од Београда, насупрот Смедереву, налази се 

Ковин, варошица са око 15.000 становника. Ковин је општинско место у Јужном Банату, 

Војводини и обухвата 10 места.  

Близина реке Дунав и близина Делиблатске пешчаре чине га атрактивним насељем, а од 

њега на северу почиње питома Банатска равница. 

       Положај општине Ковин у Србији 

 

 
               

Прво забележено име Ковина Castrum Keve, датира из 895. године, када је означено као 

средњовековно утврђење. 

1912. из просторија школе се иселила Грађанска школа, која почиње са са радом 1913. 

године у новој школској згради – данашња ОШ ''Ђура Јакшић''. 

Избијањем Првог светско рата 1914. школа је претворена у касану. 1915. војска се иселила. 

До 1918. године школа носи назив ''Општинска основна народна школа''. 

1918. године српске трупе улазе у Ковин, а 1919. на ове територије проширен је школски 

Закон Краљевине Србије из 1904. године, по коме су школе могле бити само државне или 

приватне. У Ковину ова школа, државна била је организована и за припаднике 

националних мањина - Немце, Мађаре, Румуне уз обавезно учење државног, српског језика. 

Школа све до 1935. године носи назив ''Државна основна школа у Ковину''. 

По избијању Другог светског рата настава се одвијала претежно на немачком и мађарском 

језику. 

За време рата школа није радила у својој згради, већ у закупљеним локалима све до 1945. 

године. 

После рата, 1946. школа добија назив ''Основна школа''. Школа има румунска и мађарска 

одељења, а немачка се укидају. 1945/46. у школи је било уписано 791 ученик. Румунска и 

мађарска одељења се гасе касних шездесетих година, јер не постоји интересовање 

родитеља и ученика за образовање на овим језицима. 

1957. године школа постаје осмогодишња и одлуком Школског одбора од 16. августа 

добија назив ОШ ''ЂУРА ЈАКШИЋ'', које и данас са поносом носи. 

Иако је школа пространа и лепа и под претходном заштитом државе, распоред просторија 

не одговара савременој концепцији наставе. 
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НАША ШКОЛА ДАНАС 

 

Данас наша школа има 21 одељења од 1. до 8. разреда и то по 2 одељења у 1, 3.  и 6. 

разреду и по 3 одељења у  2, 4, 5, 7 и 8. разред. На почетку школске 2018/2019. школа има 

свега  426 ученика. У школи више не постоји  одељење  за децу лако ометене у развоју. 

Тенденција је гашења специјалних одељења при редовним школама, одлуком о инклузији, 

укључивање десе са посебним потребама у редовна одељења.  У школи ради 10 наставника 

разредне – 10 учитеља, 1 дефектолог –  учитељ у продуженом боравку, 1 професора 

енглеског језика  од 1 – 4. разреда и 23 наставник редовне предметне наставе, 5 наставника 

изборне наставе и 16  радника ваннаставе, а укупно има 56 запослених радника. 

Школска година је почела изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму 

за први и други циклус основног образовања и васпитања као и  наставном плану програму 

наставе и учења за 1. и 5. разред основног образовања и васпитања ( ''Просветни Гласник 

РС'' број 6/17 )  

Прошле године имали смо  

обавезну информатики у 5. разреду и  

2 редизајнирана предмета – физичко и здравствено васпитање и технику и технологију 

од ове школске године 2018/2019. важиће нови планови и програми  и за остале предмете у 

5. разреду и  

 

 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА 

Школа представља сложени систем рада, од наједноставнијег, какви су помоћно-технички 

послови до најсложенијих какви су  образовно - васпитни задаци наставника, стручних 

сарадника, директора и других стручњака - извршилаца васпитно-образовних задатака 

школе. 

Годишњи план рада школе је план целокупне активности школе. План рада 

школе заснива се на Закону о основама система образовања и васпитања ( ''Службени 

гласник РС'', бр. 62/03, 64/03, Законом о изменама и допунама Закона о основама система 

образовања и васпитања из 2004.  ( ''Службени гласник РС'',бр. 58/04, 62/04, Законом о 

основама система образовања и васпитања  ( ''Службени гласник РС'',бр  72/09, 52/011, који 

је донет 2009. год., а измењен 2011. год. ) као и на Закону о основном образовању и 

васпитању објављен у '' Сл. гл. РС'' бр. 55/1- ЗООВ, који је ступио на снагу 3. 7. 2013. и 

примењује се од 2013/2014. године, измена и допуна Правилника о наставном плану за 

други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за 5. разред 

основног образовања и васпитања ( ''Просветни Гласник РС'' број 6/17 )      и другим 

законским и подзаконским прописима у области образовања, Статуту и општим актима 

Школе, Школском развојном плану, Школском програму,  на Извештају о реализацији 

програма рада за протеклу школску  годину, на Извештају о вредновању и самовредновању 

рада школе, Правилницима о вредновању квалитета рада установе и Правилником о 

стандардима квалитета рада установе, Наставном плану и програму и изменама Наставног 

плана и програма од 1 – 8. разреда, као и променама насталим у раду школе и закључцима 

органа школе као и новине у 1. и  5. разреду 2018/2019. 

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ који постоје неће се мењати, а ни фонд часова 

 Физичко васпитање је допуњено садржајима из здравственог васпитања и здравствене културе и 

зваће се физичко и здравствено васпитање . 

ДОСАДАШЊИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

Лепо писање 

Народнба традиција 

Чувари природе 

Рука у тесту  - откривање света 
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реализоваће се кроз секције, а у складу са потребама и могућностима школе и 

интересовањима ученика. 

Досадашњи изборни предмети ГВ И ВЕРОНАУКА ученици ће бити у обавези да се 

определе за један од њих, али по новом Закону реч је о ИЗБОРНИМ ПРОГРАМИМА, а 

не предметима.  

Исто је и са матерњим језиком са елементима националне културе. 

 

НОВИНА ЈЕ И ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 

ПРОЈЕКТНА настава је у плану наставе и учења дефинисана као облик о – в. рада обавезан 

за све ученике и то је час намењен свим предметима и њиховом међусобном повезивању. 

Остварује се недељно по 1 часом или сваке друге недеље по 2– када ће се тематски 

повезивати садржаји различитих предмета уз обавезну примени информационо 

комуникативне технологије.  

Реализација је 36 часова по упутству, а све у циљу достизања планираних исхода.- у 

наставном плану наставе и учења наведени су  планирани часови и како ће се реализовати. 

 

НОВИ ЗАКОН ПОДРАЗУМЕВА И НОВУ ТЕРМИНОЛОГИЈУ –  

 дефинисани су циљеви обр. и васп. 

 исходи образовања ( шта дете мора да зна ) – 

 образовни стандарди   

 кључне компетенције  

 опште предметне компетенције   

 опште међупредметне компетенције  

 

САДА СЕ ГОВОРИ О ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ОСНОВНОГ ОБР. И ВАСП., а  не о наставним плановима и програмима 

 

ПЛАНОВИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ИМАЈУ СВОЈУ СПЕЦИФИЧНУ СТРУКТУРУ. 

САДРЖЕ: 

 ЛИСТУ ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА 

 ИЗБОРНЕ ПРОГРАМЕ 

 АКТИВНОСТИ ПО РАЗРЕДИМА 

 УКУПАН ГОДИШЊИ И МЕСЕЧНИ ФОНД ЧАСОВА ПО: 

 ПРЕДМЕТИМА 

 ПРОГРАМИМА  И  

 АКТИВНОСТИМА 

 

ПРОГАМИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА МОРАЈУ ДА САДРЖЕ: 

 циљеве одговарајућег нивоа обр. и васп. 

 опште предметне и специфичне предметне компетенције 

 исходе учења за сваки предмет и разред 

 образовне стандарде 

 кључне појмове сваког предмета 

 јасно упутство за дидактичко методички начин остваривања програма 

 упутство за формативно и оцењивање ученика и 

 начин прилагођавања програма за ученике са сметњама у развоју и изузетним 

способностима. 

 када се праве планови и програми по нивоима образовања – основни – средњи и напредни 

ниво - сваки ниво мора да има ову структуру 

 исходи – шта ученик треба да зна из сваког предмета на крају сваког разреда  
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При изради програма акценат није НА САДРЖАЈИМА већ на методама и начину рада 

наставника. 

Кроз упутство за реализацију наставе појединих предмета дата су објашњења – шта су 

програми орјентисани на исходе и како их постићи. 

УЧИТЕЉ ТРЕБА ДА КОРИСТИ:  

 активне методе наставе 

 да раде на међуредметном повезивању и да све то реализују на редовним часовика као и 

кроз пројектну наставу. 

 у програму сваког предмета су дефинисани су исходи које сваки ученик треба да достигне 

на крају 1. или одређеног разреда, а дати су и препоручени садржаји помоћу којих се ти 

исходи могу постићи 

 не мора сваки од тих саджаја да се реализује, може мање, а може и више. 

 праћењем постигнућа ученика- кроз завршни истит, тестирањем – мериће се да ли су 

ученици достигли исходе, а не да ли је реализован садржај. 

 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА ( ОБРАЗОВАЊЕ ИСКУСТВОМ ) 

ФАЗЕ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ: 

 одређивање ТЕМЕ пројекта ( избор проблема којим ће се пројекат бавити )  

 дефинисање ЦИЉЕВА који се пројектом жели постићи 

 планирање АКТИВНОСТИ 

 ПОДЕЛА активности 

 ИЗБОР материјала, метода рада, место и динамика рада 

 РЕАЛИЗАЦИЈА планираних активности  

 приказ добијених РЕЗУЛТАТА 

 ВРЕДНОВАЊЕ пројекта ( процена остварености дефинисаних циљева, указивање на успех 

и тешкоћеу току реализације пројекта 

 

За нижи узраст важно је прилагодити пројектне активности учениковом предзнању и 

способностима. 

Неопходно је веће ангажовање учитеља, наставника. 

У нижим разредима најбоље је да задаци буду структурирани, што значи да учитељ задаје 

тему, задатак, методологија сакупљања и анализирања података је спецификована – шта ко 

треба да уради 

Обезбеђен је већи део материјала, који је потребан да се уради задатак. 

Ученици заједно са учитељем морају да прођу кроз све фазе рада на пројекту. 

Важно је да све ученике активира и ангажује у складу са индивидуалним способностима 

ученика. 

Финална фаза пројектаје припрема и презентација продуката рада који могу бити: 

 ПРЕДСТАВЕ 

 ИЗЛОЖБЕ 

 УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ 

 НАСТУПИ НА МЕДИЈИМА... 

Последња фаза пројектне наставе је евалуација урађеног са повратном информацијом када 

наставници оцењују педагошки ефекат свог рада, а ученици читав процес, своју улогу и 

допринос реализацији пројекта. 

 

Садржаји наставе пр. и др. српски језик, прикладни су за учење применом пројектне 

наставе уз интегративну повезаност више предмета – ликовног, музичког, ГВ, чувари 

природе, страни језици... тако да смо морали да за те предмете урадимо Анексе Школског 

програма, да их уврстимо и разрадимо у ГПРШ, као и Протокол о сарадњи на Програму 
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Основи безбедности деце, чији је циљ стицање нових и унапређење постојећих знања, 

вештина и ставова ради подизање безбедоносне културе ученика, сада за ученике 1. 2. 

4. и 6. разреда и Међународни стандарди за превенцију употребе дрога у раду са 

ученицима – у сарадњи и препоруци МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И 

ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 2018. и све то нам чини основу за планирање и 

програмирање рада школе. 

 

МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ              

ШКОЛСКА ЗГРАДА 

Школа се налази у Ковину у улици ЈНА 34. Школска зграда је како споља ( мада оштећена 

из дворишта ), тако и изнутра, припремљена за почетак рада, те својим изгледом углавном 

задовољава и естетске захтеве. зграда је стара, али пространа и лепа. распоред просторија 

не одговара савременој концепцоји наставе, али је простор на задовољавајућем нивоу.  

Школа има 2 нивоа -  на спрату су кабинети за језике – енглески немачки, српски, историју, 

географију, математику, ликовно/ музичко,  библиотека са мини читаоницом и која је 

повезана са информатичким кабинетом који је обезбедило министарство просвете и где су 

инсталирани софтвери за физику, математику, биологију, хемију и енглески језик, као и 

електронске збирке задатака за физику, хемију. на спрату је и канцеларија за педагога и 

простор за архиву. у приземљу су кабинети за хемију, биологију, физику, боравак,  

техничко информатички кабинет, 3 специјализоване учионице 1. разреда – које су 

претходне године добиле нов намештај – клупе и столице, као и катедру за учитеља, 

зборница, просторије за административно особље, кухиња, са малом трпезаријом која је 

направљена само за потребе продуженог боравка. 

Школа је релативно опремљена савременим наставним средствима и училима, нарочито 

кабинети физике, хемије, биологије, али увек постоји потреба за новим училима и 

савременијим наставним средствима. нижи разреди немају потребну опремљеност, тако да 

је неопходна већа сарадња предметне и разредне наставе. Недостаје нам читаоница за 

ученике, трпезарија за ужину ученика,  а постоји потреба за доградњом ученичког улаза – 

хола за ученике, зубну и лекарску амбуланту. 

 

Продужени боравакје смештен у учионицу – кабибинет ТО комплетно реновиран и 

трпезарију која је мала, али веома веома пријатан за потребе деце. Кувану храну, ручак 

добијамо из ресторана ''Чиле''. Боравак је почео са радом у понедељак, 21. 1. 2012. Ове 

године се пријавило 28 ученика за продужени боравак. 

 

ШКОЛСКИ НАМЕШТАЈ 

Намештај којим је школа опремљена је углавном одговарајући, али се брзо руинира. 

Отпочели смо са заменама наслона и седишта на столицама  и плоча на клупама, па се у 

том погледу пред наставно особље поставља озбиљан задатак да васпитним радом са 

ученицима делују у смислу чувања школске имовине. 

Наставна учила 

Основна учила и наставна средства које школа поседује су испод Норматива. Најбоље 

опремљени предмети су: кабинети физике, хемије, биологије, физичко васпитање, ликовна 

култура, географија, историја, кабинет за информатику, учионице 1. разреда. Жеља нам је 

да све учионице опремимо са комјутерима – лап топовима и пројекторима. Лап топ,  

пројектор и интерактивна табла налазе се у кабинету физике, а купљена су још 13 лап топа 

и 13 пројектора која се користе у настави по потреби 

Школска библиотека 

Бибилиотека са читаоницом је смештена у просторијима величине две школске учионице. 

На жалост од пре 2 године читаоница се користи и као кабинет информатике - дигитална 

школа Министарства, па се рад библиотекара прилагођава настави - Библиотека   ( са 

читаоницом ) која представља расадник културе у школи, располаже са 5.820 књижне грађе 
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од чега је преко 800 књига намењено за педагошко и стручно усавршавање наставника и 

116 некњижне грађе.  Имајући у виду број ученика у школи неопходно је значајније 

обогатити књижни фонд, али школа не располаже толиким материјалним средствима за 

куповину књига које су јој потребне. 

 

Школска година почела је према КАЛЕНДРУ      

  

 На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 88/2017 и 27/2018) и  члана 15. и 16. 

став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о 

покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", бр. 37/14, 54/14-др.одлука и 37/16), a 

на основу Решења  покрајинског секретара  за образовање, прописе, управу и националне 

мањине-националне заједнице  број: 128-031-214/2016 пд 19. 7. 2018. године, заменик 

покрајинског секретара   

д о н о с и: 

ПРАВИЛНИК 

О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА 

ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. 

ГОДИНУ 

Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно-васпитног рада у току 

школске 2018/2019. године и време и трајање школског распуста ученика у основним 

школама са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине. 

Остали обавезни и факултативни облици образовно - васпитног рада предвиђени наставним 

планом и програмом за основне школе планирају се годишњим  планом рада. 

 

Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току 

два полугодишта. 

Прво полугодиште почиње у понедељак, 3. септембра 2018. године, а завршава се у петак, 

21. децембра 2018. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана. 

Друго полугодиште почиње у  уторак, 15. јануара 2019. године и завршава се:  

- у петак 14. јуна 2019. године, за ученике од првог до седмог разреда  и има 100 наставних 

дана, 

- у петак, 31. маја 2019. године,  за ученике осмог разреда и има 90 наставних  дана. 

 

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. 

Табеларни преглед школског календара за основне школе са седиштем на територији 

Аутономне покрајине Војводине за школску 2018/2019. годину, који се налази у прилогу 

овог правилника као његов саставни део, исказан је у полугодиштима и квартално. 

Први квартал има 40, други 40, трећи 49 наставних дана. 

Четврти квартал има 51 наставна данa за ученике од првог до седмог разреда, а  41 наставна 

дана за ученике осмог разреда.  

 

У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану рада највише 

четири наставне суботе и то у случају ако се: 

- у наставни дан обележава дан школе, или 

- у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, реализују екскурзије, или неке 

друге активности  
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- у наставни дан са већином ученика учествује на некој спортској или друштвеној 

манифестацији, или је школа домаћин такмичења, друштвене или спортске  манифестације, 

или  

- је због одсуства већег броја ученика или запослених, који обележавају верски празник, 

или празник националне мањине утврђен од стране националног савета одређене 

националне мањине у Републици Србији, у дан тог празника отежано извођење наставе.  

Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смислу става 1. овог члана, налази 

се у истом кварталу у коме је и дан који је одређен као ненаставни.  

У свим другим случајевима одступања од школског календара, школа је дужна да поступа 

у складу са чланом 28. став 5. и 105. став 3 и 4. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 88/2017 и 27/2018). 

 

У току школске године ученици имају  зимски, пролећни и летњи распуст. 

Зимски распуст почиње у понедељак, 24. децембра 2018. године, а завршава се у 

понедељак, 14. јануара 2019. године. 

Пролећни распуст почиње у петак, 19. априла 2019. године, а завршава се у четвртак, 02. 

маја 2019. године.  

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак, 17. јуна 2019. 

годибе, а завршава се у петак, 31. августа 2019. године. За ученике осмог разреда летњи 

распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у суботу, 31. августа 2019. 

године.  

 

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и диплома по 

завршетку првог, односно другог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада. 

 

У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и другим 

празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11). 

 

У школи се обележава: 

- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у недељу 21. октобра 2018. 

године, нерадни је и ненаставни дан  

- Дан примирја у Првом светском рату, који пада у недељу, 11. новембра 2018. године 

обележава се првог наредног радног дана, понедељак 12. Новембар2018. Године као 

нерадни и ненаставни дан 

- Свети Сава – Дан духовности, који пада у недељу, 27. јануара 2019. године и ненаставни 

дан 

- Сретење - Дан државности, који пада у петак и суботу, 15. и 16. фебруара 2019. године, 

нерадни су и ненаставни дани  

- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском 

рату, који пада у понедељак, 22. априла 2019. године, радни је и наставни дан 

- Празник рада, који пада у среду и четвртак 1. и 2. маја 2019. године, нерадни су и 

ненаставни дани 

- Дан победе, који пада у четвртак, 9. маја 2019. године, као радни и наставни  дан,  

и Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у петак, 28. јуна 2019. године и 

радни је дан. 

У школама се обележава и Дан просветних радника, који пада у четвртак, 8. новембра 2018. 

године, радни је и наставни дан. 

  

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

дане верских празника: 

православци - на први дан крсне славе 
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припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском 

односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев 

од Великог петка закључно са другим даном празника 

припадници Исламске заједнице – недеља, 21. август 2018. године, на први дан Курбанског 

Бајрама и уторак, 04. јуна 2019. године, на први дан Рамазанског Бајрама  

припадници Јеврејске заједнице – среда, 19. септембра 2018. године, на први дан Јом 

Кипура и суботу, 20. априла 2019. године на Пасху или Песах 

 

Одлукама националних савета националних мањина утврђени су  национални празници 

националних мањина што  

 

На крају првог квартала у првом полугодишту и трећег квартала у другом полугодишту, 

школа ће у року од осам дана од дана завршетка квартала, писмено обавести родитеље или 

старатеље ученика о постигнутом успеху у учењу и владању (оцене, број изостанака са 

наставе и изречене васпитно-дисциплинске мере). Обавештење ћемо  доставити  лично  на 

родитељском састанку или препорученом пошиљком. 

 

За време зимског распуста, школа  планира реализовање додатног рада са ученицима, али и 

допунског рада са ученицима, који заостају у савладавању наставног градива. 

О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и допунског рада са 

ученицима, на предлог наставничког већа одлучиће директор школе када се заврши 1. 

полугодиште и доставе спискови ученика којима је овакав вид рада неопходан. 

 

 Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 12.04.2019. године и у 

суботу, 13.04.2019. године, а завршни испит у понедељак, 17.06.2019. године, уторак, 

18.06.2019. године и среду, 19.06.2019. године. 

 

Годишњим планом рада Школа је планирала два радна дана на нивоу школске године 

(субота - 6. октобар 2018. године у првом полугодишту и субота 8. јун 2019. године у 

другом полугодишту) за организовање и реализацију активности из области изборних 

предмета (грађанско васпитање, верска настава и др.), ваннаставних активности, спортских 

активности, области екологије и заштите животне средине, културно-уметничке активности 

 

Годишњим планом рада Школа није предвидела дан за организовану посету  ученика 

међународном сајму образовања ''Путокази'' у Новом Саду.  

 

У суботу, 17. новембра 2018. године настава се изводи према распореду часова за 

понедељак, у суботу 19. јануара 2019. године настава изводи према распореду часова за 

петак, а у суботу 4. маја 2019. године настава се изводи према распореду часова за 

понедељак. 

 

ПО КАЛЕНДАРУ ( извод ): 

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ПОЧИЊЕ У ПОНЕДЕЉАК, 3. 9. 2018. ГОДИНЕ, А ЗАВРШАВА 

СЕ У ПЕТАК, 21. 12. 2018. ГОДИНЕ И ИМА 80 НАСТАВНИХ ДАНА 

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ ПОЧИЊЕ У УТОРАК, 15. ЈАНУАРА 2019.  И ЗАВРШАВА СЕ 

У ПЕТАК, 14. 6. 2019 ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1 – 7. РАЗРЕДА И ИМА 100 ДАНА, ОДНОСНО 

31. 5. 2019. ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА И ИМА 90. ДАНА 

 

КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОДИ  
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кл. период = ПОЧИЊЕ у понедељак, 3. 9. 2018 – 26. 10. 2018. И ИМА 40 НАСТАВНИХ 

ДАНА  

ВЕЋА 29. 30. 31. 10. 2018. након чега су РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ – 

– и подела књижица – за ученике који имају опомене из неког предмета и васпитно 

дисциплинске мере 

  

ДРУГИ КВАРТАЛ = ПОЧИЊЕ -  29. 10. 2018 – 21. 12. 2018. КАДА СЕ ЗАВРШАВА ПРВО 

ПОЛУГОДИШТЕ 

 

ВЕЋА 21. и 24. 12. 2018. након чега су РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ  и ПОДЕЛА 

КЊИЖИЦА - 28. 12. 2018.  

 

У суботу – 6. октобра – планирана је  реализација активности из изборних предмета у 1. 

полугодишту – заједничке активности на нивоу локалне самоуправе и  

у суботу 8. 6. 2019. такође планирана је реализацију активности из изборних предмета у 2. 

полугодишту – посете цркви, манастиру... 

 

ПОЛУГОДИШТЕ – 3. кл. период = ПОЧИЊЕ 15. 1. 2018 – 22. 3. 2019. године  

ВЕЋА 25., 26, 27. 3. 2019.  након чега су РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ – и подела књижица 

– за ученике који имају опомене из неког предмета предмета и васпитно дисциплинске 

мере 

 

ПОСЛЕДЊИ КВАРТАЛ  - ПОЧИЊЕ 25. 3. 2019. И ЗАВРШАВА СЕ 31. МАЈА – ЗА 

УЧЕНИКЕ  8. разреда –  

ВЕЋА – 3. И 4. 6. 2019. године након чега су РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ – за ученике 8. 

разреда и ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА ЗА 8. РАЗРЕД – четвртак, 13. 6. 2019. 

 

КРАЈ НАСТАВНЕ ГОДИНЕ за остале разреде  од 1 – 7. разреда је ПЕТАК, 14.  6. 2019. 

ВЕЋА – 14. и 20 И 21. 6. 2019. након чега су РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ  

ПОДЕЛА КЊИЖИЦА и СВЕДОЧАНСТАВА за остале разреде – ПЕТАК, 28. 6. 2019. 

 

КАЛЕНДАРОМ  СУ ПРЕДВИЂЕНЕ - 3 НАСТАВНЕ  СУБОТЕ –  

17. 11. 2018.  - ПРЕМА РАСПОРЕДУ ЧАСОВА ЗА ПОНЕДЕЉАК,  

19. 1. 2019. - ПРЕМА РАСПОРЕДУ ЧАСОВА ЗА ПЕТАК И 

4. 5. 2019. - ПРЕМА РАСПОРЕДУ ЧАСОВА ЗА ПОНЕДЕЉАК 

 

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА  ЈЕ : 

ПЕТАК – 12. 4. 2019. И  

СУБОТА 13. 4. 2019.  

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА  ЈЕ : 

 

ПОНЕДЕЉАК, 17. 6. 2019. 

УТОРАК, 18. 6. 2019. 

СРЕДА, 20. 6. 2019. 

 

ЗИМСКИ – ПРОЛЕЋНИ – ЛЕТЊИ РАСПУСТ 

 

ЗИМСКИ РАСПУСТ ПОЧИЊЕ У ПОНЕДЕЉАК, 24. 12. 2018. ГОДИНЕ, А ЗАВРШАВА 

СЕ У ПОНЕДЕЉАК, 14. 1. 2019.  
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ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ ПОЧИЊЕ У ПЕТАК, 19. АПРИЛА 2019., А ЗАВРШАВА СЕ У 

ЧЕТВРТАК, 2. МАЈА 2019. ГОДИНЕ. 

 

ЛЕТЊИ РАСПУСТ ПОЧИЊЕ У ПОНЕДЕЉАК, 17. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ, А ЗАВРШАВА 

СЕ У ПЕТАК 31. АВГУСТА 2019. ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА ПОЧИЊЕ ПО ЗАВРШЕТКУ 

ЗАВРШНОГ ИСПИТА. 

 

ЦИЉЕВИ, као и ИСХОДИ   ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА наведени су у 

члану 21. и 22. Закона 

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА ШКОЛЕ -  

Школа ће  у овој школској години остварити све облике образовно – васпитног рада 

утврђене Правилником о наставном плану и програму наставе и учења за 1. и 5. разред као 

и за остале тазреде у складу са Правилником о наставном плану и програму за одређен 

разред. 

Све активности ће се реализовати у складу са ШРП 

 Први и 5. разред као и остали  разреди ће се реализовати у складу са ШП 

 

КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА  - КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

За реализацију наставног плана и програма ангажовано је 42 наставника ( 10 учитеља,  1 

дефектолог који ове године нема одељење и сада ради у продуженом  боравку и 1 

професора енглеског језика и 29 наставника предметне наставе – са пуном и непуном 

нормом часова. У школи раде наставници из других школа, што је приказано у табели 

подела предмета на наставнике. Настава је стручно заступљена, осим   часова немачког 

језика 1,22 %,  и 16  радника ваннаставе, а укупно има 56 запослена радника.   

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ – ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ 2018/2019. 

 
РЕД. 

БР. 

ПРЕЗИМЕ И 

ИМЕ 

НАСТАВНИК

А 

СТАЛНИ, НА 

ОДРЕЂЕНО 

ВРЕМЕ, КОЈИ 

ДОПУЊУЈЕ 

ЧАСОВЕ 

ШКОЛСКА 

СПРЕМА 

СТРУКА ПРЕДМЕТИ КОЈЕ ПРЕДАЈЕ 

     ПРЕДМЕТ РАЗРЕД НЕДЕ

ЉНИ 

БР. Ч. 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 ВУЛЕТИЋ 

МАША 

НЕОДРЕЂЕНО ФИЛОЛОШКИ 

ФАКУЛТЕТ 

ПРОФЕСОР 

СРСКОГ 

ЈЕЗИКА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 5/1, 3 

81, /2 

 

ОС 8/2 

18 

 

100% 

2 МИХАЈЛОВ 

МАРИЈА 

НЕОДРЕЂЕНО ФИЛОЛОШКИ 

ФАКУЛТЕТ 

ПРОФЕСОР 

СРСКОГ 

ЈЕЗИКА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 6/1, 2 

7/1, 2 

8/3 

 

ОС – 6/2 

 

20 

 

111% 

3 ЋУЛИБРК 

СТАНКОВИЋ 

ДАНИЈЕЛА 

НЕОДРЕЂЕНО ФИЛОЛОШКИ 

ФАКУЛТЕТ 

ПРОФЕСОР 

СРСКОГ 

ЈЕЗИКА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 5/2 

7/3 

 

ОС – 5/2 

 

9 

 

50% 

4 ИЛИЋ 

МАРИЈАНА – 

ЂОКОВИЋ 

НЕОДРЕЂЕНО 

 

 ОДРЕЂЕНО 

ФИЛОЛОШКИ 

ФАКУЛТЕТ 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

5/1,2,3 

7/1, 2, 3 

8/1, 2, 3 

18 

 

100% 
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ЗАМЕНА 

БОЛОВАЊА 

 

ОС – 8/3 

5 ТОТ ТЕА  ОДРЕЂЕНО 

ПРЕУЗИМАЊ

Е 

ФИЛОЛОШКИ 

ФАКУЛТЕТ 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

6/1, 2 4 

 

22% 

6 ДРАГИЧЕВИЋ 

БРАНИСЛАВА 

 ОДРЕЂЕНО 

ПРЕУЗИМАЊ

Е 

ФИЛОЛОШКИ 

ФАКУЛТЕТ 

НЕМАЧКИ 

ЈЕЗИК 

НЕМАЧКИ 

ЈЕЗИК 

5/1, 2, 3 

7/1, 2  3 

8/1, 2, 3 

 

ОС – 7/2 

18 

 

100% 

7 ДРАГИЧЕВИЋ 

БРАНИСЛАВА 

 ОДРЕЂЕНО 

ПРЕУЗИМАЊ

Е 

ФИЛОЛОШКИ 

ФАКУЛТЕТ 

НЕМАЧКИ 

ЈЕЗИК 

НЕМАЧКИ 

ЈЕЗИК 

6/1, 2 

 

4 

 

22% 

8 АТАНАЦКОВ 

ЈОВИЦА 

НЕОДРЕЂЕНО ВИША 

ПЕДАГОШКА 

НАСТ. 

ЛИКОВНЕ 

КУЛТУРЕ 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

5 – 8 

 

 

14 

 

70% 

9 КАЧИНА 

СНЕЖАНА 

НЕОДРЕЂЕНО ФАКУЛТ.МУЗ.  

УМЕТН. 

НАСТАВНИ

К МУЗИЧКЕ 

КУЛТУРЕ 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

5/1, 2, 3 

8/1, 2, 3 

 

 

9 

 

45% 

10 СТОЈКОВИЋ 

ДАНИЈЕЛА 

НЕОДРЕЂЕНО ФАКУЛТ.МУЗ.  

УМЕТН. 

НАСТАВНИ

К МУЗИЧКЕ 

КУЛТУРЕ 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

7/1, 2, 3 

6/1, 2 

 

 

5 

25% 

11 ДИВНИЋ 

ЈЕЛЕНА 

НЕОДРЕЂЕНО ФИЛОЗОФСКИ 

ФАКУЛТЕТ 

ПРОФЕСОР 

ИСТОРИЈЕ 

ИСТОРИЈА 5 - 8 19 + 1 

ГВ 

 

100% 

ОС – 

5/1 

12 САВИЋ 

ДРАГОЈЛА 

НЕОДРЕЂЕНО ПМФ ПРОФЕСОР 

ГЕОГРАФИЈ

Е 

ГЕОГРАФИЈА 5 – 8  19 + 1 

ГВ 

 

100% 

13 ДОЛОВАЧКИ 

ЈАСМИНА 

НЕОДРЕЂЕНО ПМФ ПРОФЕСОР 

МАТЕМАТ. 

МАТЕМАТИКА 5/ 2, 3 

7/1, 2 

8/3 

 

ОС – 5/3 

20 

 

111% 

14 НОВОКМЕТ 

БРАТИСЛАВ 

НЕОДРЕЂЕНО ПМФ ПРОФЕСОР 

МАТЕМАТ. 

И ИНФОРМ. 

МАТЕМАТИКА 5/1 

6/1,2 

8/1,2 

ОС – 5/1 

 

20 

 

111% 

15 ЛАЛИЋ 

МИЛОШ 

НЕОДРЕЂЕНО ПМФ ПРОФЕСОР 

МАТЕМАТ. 

МАТЕМАТИКА 7/3 4 

22% 

16 СЕКЕЉ 

ЈОЖЕФ 

НЕОДРЕЂЕНО ПМФ ПРОФ. 

ФИЗИ- КЕ И 

ХЕМИЈЕ 

ФИЗИКА 6 - 8 +  

ТИО 8/1, 3  

 

ОС – 8/1 

16 + 

 4 

 

100% 

17 ОБРАДОВИЋ 

МАЈА  

 

НЕОДРЕЂЕНО ПМФ ПРОФ. 

БИОЛОГИЈЕ 

БИОЛОГИЈА 5/1, 2, 3 

6/2 

7/1,2, 3 

8/1,2, 3 

 

ОС – 7/1 

20 

 

100% 
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18 ОБРАДОВИЋ 

МАЈА  

 

ОДРЕЂЕНО 

ПРЕУЗИМАЊ

Е 

ПМФ ПРОФЕСОР 

БИОЛОГИЈЕ 

БИОЛОГИЈА 6/1 2 

10% 

19 РИТОПЕЧКИ 

АНА 

НЕОДРЕЂЕНО ФАКУЛТ. ЗА 

ФИЗИЧКУ 

ХЕМИЈУ 

ПРОФЕСОР 

ХЕМИЈЕ 

ХЕМИЈА  7 – 8 

 

ОС – 7/3 

12 

 

60% 

20 МИЛОШЕВИЋ 

АЛЕКСАНДАР 

НЕОДРЕЂЕНО ПОЛИТЕХНИЧ

КИ ФАКУЛТЕТ 

ПРОФЕСОР 

ПОЛИТЕХ. 

ТЕХ. и ТЕХН. 

 

ТИО + 

 

 ИНФО 

5, 6, 

 

 7, 8/2 + 

 

 6/1, 2 -   

 

ОС - 6/1  

 

10 – 

50% 

 

8 – 40 

% 

 

2 – 

10% 

= 

100%   

21 БУГАРИНОВИ

Ћ ДРАГАН 

НЕОДРЕЂЕНО ФАКУЛТ.ФИЗ.- 

ВСПИТАЊА 

ПРОФ.ФИЗ. 

ВАСПИТ. 

ФИЗИЧКО И 

ЗДР. ВАСП. 

 

 

ФИЗ. В. 

5/1,2 – 

 ( 3+2 ) 

5/3 – ( 2 ) 

6/1, 2 – ( 6 ) 

 

7/1, 2 - ( 6 ) 

8/3 ( 2 ) 

 

Ф и З 

В – 12 

-  60 % 

 

 

ФВ – 8 

– 40% 

20 =  

100% 

22 МАРИЋ МАЈА  ОДРЕЂЕНО 

 

ПРЕУЗИМАЊ

А  

ФАКУЛТ.ФИЗ. - 

ВСПИТАЊА 

ПРОФ.ФИЗ. 

ВАСПИТ. 

ФИЗИЧКО И 

ЗДР. ВАСП. 

 

ФИЗ. В. 

5/1 ( 2 ) 

5/3 ( 1 )  

 

7/3 ( 2 ) 

8/1, 2 

 ( 2 + 2 )  

3 – 15 

% 

 

 

6 – 

30% 

= 9 

45 % 

ОС – 

5/1 

23 ШУШУЛИЋ 

АЛЕКСАНДАР  

НЕОДРЕЂЕНО ФАКУЛТ.ФИЗ. - 

ВСПИТАЊА 

ПРОФ.ФИЗ. 

ВАСПИТ. 

ИЗАБРАНИ 

СПОРТ 

7/3 – 1 

8/1 - 1 

8/2 - 1 

8/3 - 1 

4 

20 % 

24 ПЕТРОВИЋ 

САША 

НЕОДРЕЂЕНО фАК. 

''СИНГИДУНУМ

'' 

ПРОФ. 

ИНФОРМ. 

ИНФОРМАТИК

А 

7 и  8 р. 7 

35% 

25 ЛАЛИЋ 

МИЛОШ 

ПРЕУЗИМАЊ

Е 

 ПРОФ. 

ИНФОРМ. 

ИНФОРМАТИК

А 

5 , 61/2. р 4 – 

20% 

26 АНА САВИЋ 

АЛБУ 

ПРЕУЗИМАЊ

Е 

 ПРОФ. 

РУМУНСКО

Г Ј  

ГРАЂАНСКО 

 

РУМУНСКИ 

5 – 8. р 

 

1 – 8 р. 

4 – 

20% 

 

2 – 

10% 

27 ДУШАН 

ВАСИЋ - 

ПОСТАВЉЕЊ

Е 

ОДРЕЂЕНО - 

ПОСТАВЉЕЊ

Е 

 ВЕРОУЧИТЕ

Љ 

ВЕРОНАУКА 1 – 8. р 13 – 

65% 

28 МАЂАРСКИ АНТИЋ 

КОРНЕЛИЈА 

 НАСТАВНИ

К РАЗРЕДНЕ 

Н. 

МАЂАРСКИ  1 – 8. р 4 – 

21,11 
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ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊАУЧИТЕЉИМА 2018/2019. 

 
РЕД

. БР. 

ПРЕЗИМЕ И 

ИМЕ 

НАСТАВНИК

А 

СТАЛНИ, НА 

ОДРЕЂЕНО  

ШКОЛСКА 

СПРЕМА 

 

СТРУКА 

 

РАЗРЕ

Д 

 

НЕД

ЕЉН

И БР. 

Ч. 

      

ГОД

ИШЊ

И 

ФОН

Д                        

 1 2 3 4 6 7 9 

1. 7 РНИЋ 

СВЕТЛАНА 

 

НЕОДРЕЂЕНО УЧИТЕЉСКИ 

ФАКУЛТЕТ 

УЧИТЕЉ 1/1 19 

+ГВ+

ПН 

100% 

2. 8 ЂУКИЋ 

ХЕРМИНА 

 

НЕОДРЕЂЕНО УЧИТЕЉСКИ 

ФАКУЛТЕТ 

УЧИТЕЉ 1/2 

 

19 

+ГВ+

ПН 

100% 

3. 7 ЖЕБЕРАН 

ВАЛЕНТИНА 

 

НЕОДРЕЂЕНО УЧИТЕЉСКИ 

ФАКУЛТЕТ 

УЧИТЕЉ 2/1 19 

+ГВ+

И 

100% 

4. 8 РАЈИЋ ВАЊА 

 

НЕОДРЕЂЕНО УЧИТЕЉСКИ 

ФАКУЛТЕТ 

УЧИТЕЉ 2/2 

 

19 

+ГВ+

И 

100% 

5. 9 НИКОЛИЋ 

НАТАША 

 

НЕОДЕЂЕНО УЧИТЕЉСКИ 

ФАКУЛТЕТ 

УЧИТЕЉ 2/3 19 

+ГВ+

И 

100% 

6. 1 РОМИЋ 

ЈЕВРОСИМА 

НЕОДРЕЂЕНО УЧИТЕЉСКИ 

ФАКУЛТЕТ 

УЧИТЕЉ 3/1 19 

+ГВ+

И 

100% 

7. 1

0 

ЈОВАНОВИЋ 

ЈЕЛЕНА 

НЕОДРЕЂЕНО УЧИТЕЉСКИ 

ФАКУЛТЕТ 

УЧИТЕЉ 3/2 

 

19 

+ГВ+

И 

100% 

8. 1 АНЂЕЛКОВ 

ВЕСНА 

 

НЕОДРЕЂЕНО ВИША 

ПЕДАГОШКА 

УЧИТЕЉ 4/1 18 

+ГВ+

И 

100% 

9. 2 ПОПОВИЋ 

МАРИЈА 

НЕОДРЕЂЕНО УЧИТЕЉСКИ 

ФАКУЛТЕТ 

УЧИТЕЉ 4/2 18 

+ГВ+

И 

100% 

10. 6 КОРАК 

СНЕЖАНА 

 

НЕОДРЕЂЕНО УЧИТЕЉСКИ 

ФАКУЛТЕТ 

УЧИТЕЉ 4/3 19 

+ГВ+

И 

100% 

11. 1

3 

ТРИФУНОВИЋ 

БУДИМИР 

НЕОДРЕЂЕНО ДЕФ. ФАК. 

ПРОФ. ДЕФ. 

УЧИТЕЉ 1, 2 БОР

АВА

К 

100% 

12. 1

6 

ТОДОРОВИЋ 

ОЉА 

 

НЕОДРЕЂЕНО 

 

ОДРЕЂЕНО 

ФИЛОЛОШКИ 

ФАКУЛТЕТ 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

1 – 4. 

р.  

 

20  100% 

13. 1

2 

МИЛОШЕВИЋ 

АЛЕКСАНДРА 

 

НЕОДРЕЂЕНО 

ТЕХНОЛОШКИ 

ВИШАК 

ВИША 

ПЕДАГОШКА 

УЧИТЕЉ   100% 
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ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 

Презиме и име Радно место 
Врста 

стручности 

Степен 

стручнос

ти 

МОМИРОВ ИВАНКА Директор школе ДИПЛ. ПЕД. VII 

СПИШЈАК  МАРИЈАНА Педагог ДИПЛ. ПЕД. VII 

СТОЈА СЕНКА – 50% 
Библиотекар + 30 % 

енглески у 2. разреду = 80% 

ДИПЛ 

БИБЛИ. 
VII 

ДРАКУЛИЋ ЕМИЛИЈА Секретар школе 
ДИПЛ. 

ПРАВН. 
VII 

ЂУРИЋ СЛАВИЦА Руководилац рачуноводства 
ФИНАНС. 

ТЕХ. 
IV 

ТОТ ШТЕФАН  
Административно-

финансијски радник 

ПРАВН. ЗА 

УП 
IV 

ГОЛУБОВИЋ СИНИША Домар школе ДОМАР III 

МИЛУТИНОВИЋ ВЕРИЦА 
Сервирка у школској 

кухињи 
КУВАР II 

РАЈЧИЋ СОЊА Помоћни радник 
ЕЛ. 

ТЕХНИЧАР 
 I 

КОРАК СТЕВАН Помоћни радник ОШ  I 

БУГАРСКИ АОРИКА Помоћни радник КРОЈАЧ  I 

СТОЈА ДАЛИБОРКА Помоћни радник ФРИЗЕР  I 

БОГДАНОВИЋ ВЕРИЦА Помоћни радник ОШ  I 

ТОМИЋ ЈОВАНКА Помоћни радник 
ДАКТИЛОГ

Р. 
 I 

ЈАГОРИДОВСКИ БИЉАНА Помоћни радник 

КВ 

ТЕКСТИЛА

Ц 

 I 

ВЕЉИЋ БИЉАНА Помоћни радник 
ПОЉОПР. 

ТЕХ 
 I 

 

КАДРОВСКА СТРУКТУРА – НАСТАВНИ КАДАР И  КАДРОВСКА СТРУКТУРА – 

НЕНАСТАВНОГ КАДРА -  СУ У ПРИЛОГУ С – 1 И С - 2 

 

 40 ЧАСОВНА РАДАНА НЕДЕЉА - ПРИЛОГ 

 

НЕДЕЉНИ РЕЖИМ РАДА 

Образовно васпитни рад се изводи у 2 смене - пре подне од 7.30, по подне од 13.00 часоава 

за све ученике. Ритам промене смена је на 2 недеље. Радно време педагога  је од 7.30 - 

13.30, по подне од 12.00 - 18.00. Административно особље од 7.00 - 15.00 

 

ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА  - РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА – 2018/2019. 

ПРЕ ПОДНЕ 

час 7.30 - 8.15 

час 8.20 - 9.05 

час 9.25 - 10.10 

час  10.20 - 11.05 

час  11.10 - 11.55 

час  12.00 - 12.45 
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ПО ПОДНЕ 

час  13.00 - 13.45 

час  13.50 - 14.35 

час  14.55 - 15.40 

час  15.50 - 16.35 

час  16.40 - 17.25 

час 17.30 - 18.15 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА РАЗМАТРАН НА СЕДНИЦИ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 3. 9. 2018. 

ГОДИНЕ –  

У ПРИЛОГУ – распореди часова редовне наставе – 319, распоред часова за ниже разреде – 

324., распоред изборне наставе – 320, распоред допунске  - 326,  додатне наставе - 327, 

распоред СА – 329, распоред припремне наставе – 328 и распоред факултативне наставе – 

322, настава у блоку – информатика – 321, распоред ЧОС и ЧОЗ  - 323, за писмену проверу 

знања – 325,  за индивидуализован рад – 335, распоред звона – 330, распоред дежурстава – 

331, пријем родитеља - 332, посета часовима – 333, посета предметне разредној настави – 

334 

Распоред часова за више разреде урадио је професор математике Новокмет Братислав, а за 

ниже професор разредне наставе Рајић Вања, уважавајући недељни ритам рада, број часова 

по предметима. Распоредом часа водило се рачуна да одговара ученицима,  доступан је 

свима и  налази на сајту школе. 

 

Дежурни наставници долазе 30 минута пре наставе и одређено је ко дежура у холу, на 

спрату, у приземљу и школском дворишту. 

Продужени боравак за ученике 1. и 2. разреда ради у супротној смени од наставе од 7.00 – 

13.00 и од 12.00 – 18.00. Топли оброк – ручак је око 12.00 – 13.00  

У школи је организовано дежурство наставника и помоћног особља и ученика виших 

разреда. Правила понашања – кућни ред школе, обавезе и дужности свих, као и  дежурних 

налази се на улазу у ходнику Школе  и саставни су део Правилника о правилима понашања 

ученика, запослених и родитеља ученика ОШ.  

 

ШКОЛСКИ КОДЕКС ПОНАШАЊА ИСТИЧЕ: 

 

ОНИ КОЈИ ЗНАЈУ НЕКА СЕ ПОДСЕТЕ, ОНИ КОЈИ НЕ ЗНАЈУ – 

НЕКА НАУЧЕ 
 

ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИ РАД СЕ ИЗВОДИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ. 

 

УСЛОВИ ЗА РАД ШКОЛЕ - БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА – 2018/19. 

 

Ученици наше школе су углавном са подручја града Ковина, а осим њих школу похађају и 

ученици путници из Скореновца  који наставу желе да прате на српском језику и а 

Скореновачког пута што укупно износи  34 ученика путника. 

 

 I II III IV V VI VII VIII УКУПНО 

 47 52 42 56 63 47 54 66 426 

Одељење 2 3 2 3 3 2 3 3 21 
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РАЗРЕДИ – НИЖИ  

 

Разреди 1/1 1/2 2/1 2/2 2/3 3/1 3/2 4/1 4/2 4/3 УКУПНО 

Број 

ученика 

24 23 14 20 17 20 22 20 16 20 196 

 

УКУПНО У НИЖИМ РАЗРЕДИМА – 196 у нижим разредима  

РАЗРЕДИ – ВИШИ 

 

Разреди 5/1 5/2 5/3 6/1 6/2 7/1 7/2 7/3 8/1 8/2 8/3 УКУП

НО 

Број 

ученика 

21 21 21 25 22 18 19 17 21 22 23  

230 

 

УКУПНО У ВИШИМ РАЗРЕДИМА - 230 ученика 

 

УКУПНО – 426 са 21 одељењема 

 

СТРУКТУРА ПО СТРУЧНОЈ СПРЕМИ – за оба родитеља 

 

Разред 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Спец. 

НЕПИСМЕН 1         

НОШ 3 5 2 2 5 5    

ОШ 14 10 16 15 9 7 5 7  

ССС 54 17 53 67 98 76 91 104  

6.СТЕПЕН 

ВИША 

15 8 8 11 4 7 5 9  

7. СТЕПЕН - 

ВИСОКА 

7 13 5 19 10 3 7 14  

 

Квалификациона структура родитеља из године у годину се мења. Узевши у обзир све 

услове живота наших ученика, квалификациону структуру родитеља, појаву алкохолизма у 

породицама, непотпуност породица и лош материјални положај, који могу да крајње 

неповољно делују на формирање личности, није никакво чудо што је у школи има ученика 

са проблематичним понашањем. Један број ученика је константно препуштен улици и без 

икакве контроле и утицаја родитеља, па школа представља једини чинилац не само у 

образовању, већ и у васпитавању ових ученика. 

 

ДЕФИЦИЈЕНТНОСТ ПОРОДИЦА 

 

Разред 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Са оба 

родитеља 

40 40 34 52 42 41 44 58 

Родитељи 

разведени  

7 12 7 1 15 8 9 6 

БЕЗ  1 

родитеља 

 1 1 2     
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Са 1 

родитељем 

   2    3 

Усвојени       1  

Старатељ - 

хранитељ 

        

 

Уочљиво је да постоји велики број некомплетних породица, и да су да су општи услови у 

којима живе наши ученици недовољно добри  што се посебно приметило када су родитељи 

долазили и попуњавали листић за бесплатне уџбенике . Највећи број породица су радничке 

породице у којима је отац једини који привређује, а мајке су домаћице или су остале без 

посла.  

Посматрајући материјални положај породица наших ученика, може се констатовати да је 

веома  мали  број породица са примањима вишим од просека, односно примањима која у 

овом тренутку обезбеђују нормалну егзистенцију породице, што нарочито неповољно 

делује у породицама које су остале без икаквих примања, па се сналазе радећи различите 

послове. 

 

Оно што школа чини је да обезбеђује бесплатну ужину за ученике  у сарадњи са Центром за 

социјални рад који  обезбеђује велики број ужина за социо угрожене. Из Центра за 

социјални рад добијамо школски прибор намењен ученицима који не могу да га купе. 

Преко акције Друг – другу покушавамо да обебедимо и уџбенике, прибор, одећу  за 

ученике који потичу из социо угрожених средина. Неки број деце не похађа редовно 

наставу, па у сарадњи са ОС, педагогом и директором обилзе домове ученика, где би се 

обавио разговор са породицом о значају похађања наставе или шалјемо службени позив.  

Рад наставника отежава рад са децом која су по ИОП – у 1 и ИОП – у 2, као и рад са децом 

којима је потребна индивидуална помоћ. Разним семинарима и обукама, као и израдом ИО 

планова и прилагођавањем наставе потребама и могућностима ученика, постижу се бољи 

резултати и јачамо и развијамо позитивну страну ученика. 

 

УСЛОВИ ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ  

Општина Ковин је маргинална општина са веома малим бројем предузећа која 

функционишу. Честе политичке промене изазивају и друге пометње које резултирају 

нестабилном друштвеном ситуацијом. Локална заједница је веома сарадљиве природе када 

је у питању школа, тако да школа добија помоћ новчане или робне природе при спортским 

манифестацијама, додели награда Вуковцима и Ђаку генерације. Ове године ситуација је 

још тежа будући да су финансијска средства знатно мања.  

 

НАЦИОНАЛНА СТРУКТУРА РОДИТЕЉА 

 

РАЗРЕД - 

НАЦИОНАЛНОСТ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

СРБИ 80 43 32 36 44 33 43 50 

МАЂАРИ 8 3 7 13 8 9 6 7 

РУМУНИ 1 2  3 2 2 2 2 
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РОМИ 4 3 3 3 6 5  3 

ОСТАЛИ         

 

УЧЕНИЦИ СА СМЕТЊАМА У ПСИХОФИЗИЧОМ РАЗВОЈУ 

 

РАЗРЕД 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

ГОВОРНЕ СМЕТЊЕ 9 2 2 2 2    

СМЕТЊЕ У ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ 

СПОСОБНОСТИМА – ИОП 2 

 3 1 2 1 1 2 1 

СМЕТЊЕ У УЧЕЊУ – ИОП - 1  4 5 3 6  2 1 

СМЕТЊЕ СЛУХА 

 

 1       

СМЕТЊЕ ВИДА 

 

2        

ХРОНИЧНИ БОЛЕСНИЦИ    2   2  

ТЕЛЕСНА ОШТЕЋЕЊА    1   1  

ПОНАШАЊЕ  2 3  3 3 5 4 

ЕПИЛЕПСИЈА     1    

ОСТАЛО - занемарени   1      

 

3. ЛИСТА ПРЕДМЕТА И АКТИВНОСТИ 

Школски програм има предмете који су прописани и који су у складу са  Законом о 

основама система образовања и васпитања и Правилником о наставном Плану и програму 

наставе и учења за  први разред, други, трећи и четврти разред основног образовања и 

васпитања то: 

 

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ОД 1 - 4. разредa 

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Редни 

број 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

недељно-

год. 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

недељно- 

год. 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

недељно-

год. 

ЧЕТВРТИ 

РАЗР. 

недељно-год. 

 СРПСКИ ЈЕЗИК 5 - 180 5 - 180 5 - 180 5 – 180 

 СТРАНИ ЈЕЗИК 2 - 72 2 - 72 2 - 72 2 – 72 
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 МАТЕМАТИКА 5 - 180 5 - 180 5 - 180 5 – 180 

 СВЕТ ОКО НАС 2 - 72 2 - 72 - - 

 ПРИРОДА И ДРУШТВО   2 – 72 2 – 72 

 ЛИКОВНА КУЛТУРА 1 - 36 2 - 72 2 – 72 2 – 72 

 МУЗИЧКА КУЛТУРА 1 - 36 1 - 36 1 - 36 1 – 36 

 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  3 - 108 3 - 108 3 – 108 

 
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВ. 

ВАСПИТАЊЕ 
3 - 108    

 УКУПНО 
19 часова 

ГОД. 684 

20 часова 

ГОД. 720 

20 часова 

ГОД. 720 

20 часова 

ГОД. 720 

 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ : 

Редни 

број 

ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

недељно - 

годишње 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

недељно - 

годишње 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

недељно - 

годишње 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

недељно – 

годишње 

1. ВЕРСКА  

НАСТАВА 

1- 36 

1 групе  

18 уч. 

1- 36 

1 групе  

21  уч. 

1- 36 

1 групе  

26 уч. 

1- 36 

2 групе  

34 уч. 

2. ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

1- 36 

2 групе  

35 уч. 

1- 36 

1 групе  

21 уч. 

1- 36 

2 групе  

31 уч. 

1- 36 

2 групе  

29  уч. 

3. РУКА У ТЕСТУ – 

ОТКРИВАЊЕ 

СВЕТА 

  1- 36 

1 групе  

20 уч. 

 

5 ЧУВАРИ  

ПРИРОДЕ 

 1 – 36  

2 групе 

 42 уч. 

1- 36 

2 групе 

37  уч. 

1- 36 

3 групе 

63 уч. 

6. ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВ 

1 – 36 

2 групе – 

47  

   

 

НАСТАВНИ ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА  5. и наставни план и програм од 6 - 8. 

разредa  

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Редни 

број 

ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

недељно - 

годишње 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

недељно - 

годишње 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

недељно - 

годишње 

ОСМИ  

РАЗРЕД 

недељно - 

годишње 

1. СРПСКИ ЈЕЗИК 5 - 180 4 - 144 4 - 144 4 – 136 

2. СТРАНИ ЈЕЗИК 2 -72 2 -72 2 - 72 2 – 68 

3. ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

2 - 72 1 - 36 1 - 36 1 – 34 

4. МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

2 - 72 1 - 36 1 - 36 1 – 34 
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5. ИСТОРИЈА 1 - 36 2 - 72 2 - 72 2 – 68 

6. ГЕОГРАФИЈА 1 - 36 2 - 72 2 - 72 2 – 68 

7. ФИЗИКА  2 - 72 2 - 72 2 – 68 

8. МАТЕМАТИКА 4 - 144 4 - 144 4 - 144 4 – 136 

9. БИОЛОГИЈА 2 - 72 2 - 72 2 - 72 2 – 68 

10. ХЕМИЈА   2 - 72 2 – 68 

11. ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 

2 - 72 2 - 72   

11. ТЕХНИЧКО и ИНФ. 

ОБРАЗОВАЊЕ 

  2 - 72 2 – 68 

11.  ИНФ. И 

РАЧУНАРСТВО 

1 – 36 

3 групе  

1 – 36 

2 групе  

  

11.  ИНФОРМАТИКА   2 - 72 2 – 68 

12. ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ + ОФА 

 2 – 72 + 54   

12. ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТАЊЕ  

3 - 108 2 - 72 2 - 72 3 – 102 

12. ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ  

  3 - 108 3 – 102 

 УКУПНО 24 часова 

год. 918 

24 часова 

год. 864 

26 часова 

год. 936 

25 часова 

год. 884 

 

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ: 

 

Редни 

број 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

недељно - 

годишње 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

недељно - 

годишње 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

недељно - 

годишње 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

недељно – 

годишње 

1. ВЕРСКА НАСТАВА 1- 36 

1 групе 24 

уч. 

1- 36 

1 група 16 

уч. 

1- 36 

3 групе 43 

уч. 

1- 34 

3 група 41 

уч. 

2. ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 

1- 36 

1 групе 25 

уч. 

1- 36 

2 групе 38 

уч. 

1- 36 

1 групa 24 

уч. 

1- 34 

2 групa 27 

3. НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 2 - 72 

2 гр. 49 уч. 

2 - 72 

3 гр. 54 уч. 

2 - 72 

3 гр. 67 уч. 

2 - 68 

3 гр. 68 уч. 

4. МАТЕРЊИ ЈЕЗИК СА 

ЕЛ. НАЦ. КУЛТУРЕ  

МАЂАРСКИ 

2 – 72 

1 групе од 1 

– 4 - 15 уч. 

 2 – 72 

1 групе од 5 

– 8 - 17 уч. 

 

5. МАТЕРЊИ ЈЕЗИК СА 

ЕЛ. НАЦ. КУЛТУРЕ  

РУМУНСКИ 

2 – 72 

1 групе од 1 

– 4 - 15 уч. 

 2 – 72 

1 групе од 5 

– 8 - 17 уч. 

 

 

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ: 

 

Редни 

број 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ - 1- 36 - 34 

 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

недељно - 

годишње 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

недељно - 

годишње 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

недељно - 

годишње 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

недељно – 

годишње 
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1. СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ У 

ПРОШЛОСТИ - 

    

2. ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, 

ВАЈАЊЕ - 

    

3. ХОР И ОРКЕСТАР 

 

    

4. ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО 

  1 - 36 

4 групе  

58 уч. 

1- 34 

3 група  

42 уч. 

 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

КОЈИМ СЕ ОСТВАРУЈУ  ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Редни  

број 

ОБЛИК О – В. 

РАДА 

5. РАЗРЕД 

НЕД/ГОД. 

6. РАЗРЕД 

НЕД/ГОД. 

7. РАЗРЕД 

НЕД/ГОД. 

8. РАЗРЕД 

НЕД/ГОД. 

1. РЕДОВНА 

НАСТАВА 

27/1026 29/1044 31/1116 31/1054 

2. СЛОБОДНЕ 

НАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

1/36 1/36 1/36 1/34 

3. ДОПУНСКА 

НАСТАВА 

1/36 1/36 1/36 1/34 

4. ДОДАТНА 

НАСТАВА 

1/36 1/36 1/36 1/34 

 

Редни  

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  

 О – В. РАДА 

5. РАЗРЕД 

НЕД/ГОД. 

6. РАЗРЕД 

НЕД/ГОД. 

7. РАЗРЕД 

НЕД/ГОД. 

8. РАЗРЕД 

НЕД/ГОД. 

1. ОБАВЕЗНЕ  

ВАННАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

    

 Час одељенског  

старешине 

1/36 1/36 1/36 1/34 

2. ВАННАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ  

( друштвене, 

уметничке, 

хуманитарнр, 

културне... ) 

1/36    

 Друштвене, техничке, 

хуманитарне, 

спортске и културне 

активности 

 1-2 

36-72 

1-2 

36-72 

1-2 

34-68 

 Екскурзија До 2 дана До 2 дана 2 дана 2 - 3 дана 
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Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ове године није припремио 

ИНИЦИЈАЛНЕ тестове за ученике, па ће наставници користити тестове претходних 

година. 

Министарство просвете у  сарадњи са МУП потписали су протоколо сарадњи на Програму 

ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ  за ученике 4. и 6. Разреда у циљу стицања нових и 

унапређивању постојећих знања, вештина и ставова ради подизања безбедоносне културе 

ученика. То подразумева изградњу јсних ставова и опредељења у најрадијем добу у 

погледу насиља, дрога, злоупотребе интернетаи других безбедоносних ризика којима су 

деца изложена. 

Програм се реализује у трајању од 8 месеци кроз 1 ЧОС на месечном нивоу за ученике 4. и 

6. разреда. 

ПРОГРАМ ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ  

Програм се реализује у трајању од 8 месеци кроз 1 ЧОС на месечном нивоу за ученике 4. и 

6. разреда. 

ТЕМЕ су: 

 ТЕМЕ 4. РАЗРЕД – 3 

3. одељења 

6. РАЗРЕД – 3 3. 

одељења 

РЕАЛИЗАТОРИ  

1. БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У 

САОБРАЋАЈУ 

СЕПТЕМБАР СЕПТЕМБАР Предавачи 

МУП и ОС 

2. ПОЛИЦИЈА У СЛУЖБИ 

ГРАЂАНА 

ОКТОБАР ОКТОБАР Предавачи 

МУП и ОС 

3. НАСИЉЕ КАО 

НЕГАТИВНА ПОЈАВА 

НОВЕМБАР НОВЕМБАР Предавачи 

МУП и ОС 

4. ПРЕВЕНЦИЈА И 

ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД 

ОПОЈНИХ ДРОГА, 

АЛКОХОЛА 

ДЕЦЕМБАР ДЕЦЕМБАР Предавачи 

МУП и ОС 

5 БЕЗБЕДНО 

КОРИШЋЕЊЕ 

ИНТЕРНЕТА И 

ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА 

ФЕБРУАР ФЕБРУАР Предавачи 

МУП и ОС 

6. ПРЕВЕНЦИЈА И 

ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД 

ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 

МАРТ МАРТ Предавачи 

МУП и ОС 

7. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 

И ЗАШТИТА ОД 

ТЕХНИЧКО – 

ТЕХНОЛОШКИХ 

ОПАСНОСТИ 

АПРИЛ АПРИЛ Предавачи 

Ватрогасне 

јединице 

8. ЗАШТИТА ОД 

ПРИРОДНИХ 

НЕПОГОДА 

МАЈ МАЈ Предавачи 

Ватрогасне 

јединице 

 

На 1. сасатанку Савета родитеља позвати представнике МУП да презентују ПРОГРАМ 

ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ  

Време реализације тема у току године у договору са представницима МУП. 

 

Цела ова школска година биће у знаку превенције наркоманије у сарадњи Института за 

јавно здравље, МПНТР, локалне самоуправе... 

 

Школа је дужна да за ученике 4. разреда организује часове ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ ради 

упознавања ученика са предметним наставницима који ће реализовати наставу у 5. разреду. 
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Часови предметне наставе се планирају на основу наставног програма за 4. разред у 

сарадњи учитеља и предметних наставника. 

Часове предметне наставе реализују сви наставници предметне наставе по 2. пута у току 

школске године, односно једанпут у току полугодишта. 

 

НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ НА КУЋНОМ И БОЛНИЧКОМ ЛЕЧЕЊУ 

За ученике који због већих здравствених проблема не могу да похађају наставу дуже од 3. 

недеље, настава се организује у кући. 

Родитељ је дужан да о потреби организовања наставе код куће обавести школу, која 

наставу организује 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА 

За ученике којима је потребна помоћ у савладавању програма у учењу школа организује 

допунску наставу. 

При организовању допунске наставе придржавати се јасних педагошких опредељења 

приликом избора ученика за допунску наставу. Како организација рада не може бити као у 

редовној настави  треба одредити место извођења (мање групе) 

Најважније је да се редовно предузимају све педагошке мере ради спречавања неуспеха. 

Због тога је потребно: 

- извршити евидентирање ученика код којих се може појавити неуспех (муцавост, 

дисграфија, емоционални проблеми, дислекција и сл.) и предузму превентивне стручне 

мере како не би дошло до неуспеха. 

- допунску наставу изводиће, као и до сада, наставник који ученицима предаје тај предмет, 

- на часовима допунске наставе применити одговарајући метод,  облик и средства рада 

(индивидуализована настава, употреба разноврсних наставних средстава, очигледност итд.) 

Програмом се морају конкретизивати саджаји и задаци које ученици на тим часовима 

морају да усвоје. За сваког ученика треба да се утврде празнине у знању и шта је узрок 

неуспеха, затим се утврде садржаји, тј. шта ће се са сваким учеником посебно радити. 

Предвиђа се орјентационо време трајања допунског рада имајући у виду поједине делове 

програма и сваког појединачног ученика. Основни захтев је да се ови програми раде 

посебно за сваког ученика према мразнинама у његовом знању – болест, оправдано 

одсуство..., према његовим способностима за учење. У програм се уносе промене у 

зависности од напредовања ученика. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА 

За ученике од 4 – 8. р. са посебним способностима, склоностима и интересовањимаза 

поједине предмете школа организуједодатну наставу. 

На основу  анализе рада и искустава у прошлој школској години активности додатне 

наставе могу се побољшати и унапредити у циљу  развијања изразитих способности 

ученика. 

Зато је потребно благовремено: 

Jасније утврдити критеријуме по којима ће се ученици ангажовати у додатној настави, 

Додатном наставом обухватити најспособније ученике, 

Стриктно поштовати правило да један ученик не може бити ангажован додатном 

наставом из више од два предмета. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

Припремна настава се организује за ученике  8. разреда  који полажу  завршни испит. 

Школа је дужна да организује припрему ученика за полагање завршног испута током 

другог полугодишта 8. разреда, а 10 дана пре полагања испита најмање 2. часа дневно. 

Предмети обухваћени припремном наставом су – српски јези, математика, историја, 
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географија, биологија, физика и хемија и они ће по активима организовати активности по 

предметима.  

После завршног испита урадити анализу и предлог мера за побољшање резултата завршног 

испита по предметима и областима. 

 Припремна настава се организује  и за ученике који   полажу разредни и поправни испит у 

јуну и августу месецу, 5 дана по 2 часа из предмета – задужени учитељи 4. разреда и 

предметни  наставници. 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАВАЊЕ УЧЕНИКА И ОБАВЕЗНЕ 

ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ за ученике 5. и 6. разреда, као и  недеља школског спорта 

Новим Правилником о изменама и допунама Правилника настава физичког и здравственог 

васпитања организована је кроз обавезне садржаје са 2 часа и овабезне физичке активности 

са 1,5 часом, који  планом и програмом измењена је концепција  ове наставе, за остале 

разреде остаје -  два часа недељно су часови редовне наставе, а један  час је намењен 

изабраном спорту. Програм здравственог васпитања ученика оствариваће се и на часовима 

разредног старешине. 

Ове школске године ученици 5. и 6. разреда имају 1час обавезне физизче активности, а 

ученици, седмоги осмог разреда бирају један спорт од понуђена четири: 

а) 36 ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ - професори физичког 

васпитања – 5. разред 

б) 36 ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ - професори физичког 

васпитања – 6. разред 

в) Одбојка - 7. разред - професори физичког васпитања 

г ) Фудбал - 8. разред - професори физичког васпитања 

 

Ради развоја и практиковања ЗДРАВОГ НАЧИНА ЖИВОТА и важности сопственог 

ЗДРАВЉА безбедности и физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије и 

малолетничке деликвенције, школа ће ове године 4 пута организовати НЕДЕЉУ 

ШКОЛСКОГ СПОРТА – у 1. полугодишту   - у Дечјој недељи и на крају 1. полугодишта и  

у 2. полугодишту – у недељи Дана школе и на крају наставне године и обихватиће 

такмичење свих  ученикау спортским дисциплинама, које ће бити прилагођене узрасту и 

могућностима ученика – задужени сви учитељи и професори физичког и здравственог 

васпитања. 

 

ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Обухвата све активности усмерене на развоју ЕКОЛОШКЕ свести као и очувању 

природних ресурса.  

Очувању природних ресурса обухвата упознавање са коришћењем и рационалном 

употребом тих ресурса у области уенергетике – укључујемо се у акцију – ''САТ ЗА НАШУ 

ПЛАНЕТУ'', учествујемо у еколошким акцијама школе, локалне самоуправе и шире, 

заједничким активбностима, ученика, родитеља и наставника 

Ближе упознати ученике са основним процесима који се одигравају у човековој животној 

средини, нарочито шта нарушава њену природну равнотежу . 

Стручни активи ће извршити операционализацију васпитних задатака по наставним 

областима ради реализације оних садржаја који су дати у наставном плану и програму. Сви 

заједно наставници, ученици и њихови родитељи треба да створе навику очувања животне 

средине. 

 

РАЗВИЈАЊЕ КУЛТУРНИХ И ДРУГИХ ПОТРЕБА КОД УЧЕНИКА 

Овај задатак се остварује, између осталог,  преко: 

систематског изграђивања критеријума о култури – посета позоришту, биоскопу, 

изложбама, комцертима, смотрама, такмичењима... 
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добро припремљених културних програма за ученике поводом прославе школске славе, 

Дана школе, почетка и завршетка настане године... 

добрих   програма сваког излета и екскурзије ( понашања ученика и њиховог односа према 

човековој животној средини ). 

 

ПОВЕЗИВАЊЕ ШКОЛЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ – локалном самоуправом 

Школа прати и укључује се у дешавања на територији локалне самоуправе и са њима 

планира и реализује заједничке програме и пројекте. Школа нарочито сарађује са локалном 

самоуправом о веома важним питањима од којих зависи развитак школе и то – материјални 

трошкови, пројекти адаптације и реконструкције школске зграде, превенције ПАС, 

обележавање значајних датума,  акција заштите животне средине, доделе награде 

ученицима 1. разреда – поклонима, као и ученицима носиоцима диплома Вук Караџић, 

ученику генерације, општинске ИРК... 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА УЧЕНИКА 

У сарадњи са установама за ПО школа помаже ученицима и родитељима у избору средње 

школе и занимања, према склоностима и способностима ученикаи у том смислу прати 

развој ученикаи информише их о карактеру и условима рада појединих занимања. У том 

смислу задужен је Тим за ПО који код ученика: 

Развија свест о друштвеној и међусобној повезаности свих облика људског рада, 

Развија љубав према раду као суштинској људској потреби, 

Негује радне навике и радну  културу код ученика, 

Тумачи ученицима и родитељима неопходност усклађивања жеља, способности и вољних 

напора за друштвеним потребама у кадровима 

Помоћ и сугестије при попуњавању листе жеља ( усклађивање жеља са реалним 

могућностима ученика ) 

Помоћ ученицима са посебним потребама у избору занимања ( у сарадњи са Центром за 

професионалну оријентацију из Панчева ) 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

Циљ и задаци секција су да се задовоље потребе и интересовања већине ученика и да се 

подстичу да активно учествују у њима, а на тај начин подстичемо стваралачке способности, 

когнитивни развој и доприносимо естетском и етичком развоју њихове личности, 

садржајног коришћења слободног времена, богаћење друштвеног живота, разоноде 

ученика, развијање и неговање другарства и пријатељства. СА организује се из свих 

области – науке, технике, културе, уметности, медија, спорта, музичке и драмске групе, 

школског листа – ЗАДУЖЕНИ СВИ НАСТАВНИЦИ 

 

Секција Задужени  наставник 

Литерарна секција Вулетић Маша, 

Рецитаторска секција Станковић, Ћулибрк Данијела 

Драмска секција Михајлов Мара,  

Спољни сарадници 

Филолошка Вулетић Маша  

Новинарска - информативна Михајлов Мара,  

Станковић, Ћулибрк Данијела 

Секција  за 

енглески језик 
Илић Маријана, Ђоковић Маријана, Тот Теа                 

Секција за 

немачки језик 
Драгићевић Бранислава, Губеринић Дајана 

Ликовна Атанацков Јовица 
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Хор – оркестар Вукомановић Маја 

Млади историчари Дивнић Јелена 

Библиотечка секција Стоја Сенка 

Млади географи Савић Драгојл 

Млади физичари Секељ Јожеф 

Математичка секција Доловачки Јасмина 

Новокмет Братислав  

Биолошко – еколошка 

секција 
Обрадовић Маја, Губеринић Дајана  

Хемијска Ритопечки Ана 

Саобраћајна секција Милошевић Александар 

Фудбал м - ж Бугариновић Драган 

Кошарка м - ж Бугариновић Драган 

Рукомет  м - ж Бугариновић Драган 

Одбојка м - ж Бугариновић Драган 

Атлетика Бугариновић Драган 

Гимнастика Бугариновић Драган 

Бадмингтон Бугариновић Драган 

Сони тенис Бугариновић Драган 

Информатика Петровић Саша 

Ђачка задруга Вулетић Маша и Ђукић Хермина 

Естетско уређење Атанацков Јовица, Вулетић Маша, Анђелков 

Весна 

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ - 

ИНФОРМАТИВНА 

Рнић Светлана – за ниже разреде, 

Михајлов Марија, Станковић Ћулибрк 

Данијела  – за више разреде 

САЈТ ШКОЛЕ Саша Петровић 

 

ЗАШТИТА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМА 

ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА – ДИГИТАЛНО 

НАСИЊЕ, ТРГОВИНА ДЕЦОМ И ОМЛАДИНОМ... 

Сви ови програми оствариће се кроз различите наставне и ваннаставне активности са 

ученицима, родитељима, јединицом локалне самоуправе, у сарадњи са МУП, здравственим 

институцијама... 

У остваривању свих програма укључиће се сва физичка и правна лица, установе из области 

културе, спорта, вршњачки посредници, као и лица обучена за превенцију и интервенцију 

насиља и кризних ситуација – Задужени Тимови и сви запослени 

 

ЗДРАВСТРЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Школа сарађује са здравственим установама у спровођењу здравствене заштите, посебно 

приликом систематских прегледа, , вакцинације, превенција болести зуба... Што се 

социјалне заштите тиче школа сарађује са Центром за социјални рад, , брине о социјалној 

заштити посебно ученика из осетљивих друштвених група – помоћ у прибору, уџбеницима, 

одећи, обући, средства за личну хигијену, бесплатна ужина и осигурање ученика... Уколико 

је потребно школа организује и прикупљање средстава за ове сврхе кроз акцију школског 

спорта, добротворних акција и друго... 

 

СРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ 

Школа негује и партнерски однос са родитељима који су засновани на међусобном 

разумевању, поштовању и поверењу, мада се спорадично јављају и другачији случајеви, 

али ретко. Родитељи се углавом детаљно информишу о свим питањима живота и рада 
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школе – укључујемо их у наставне и ваннаставне активности, приликом доношења одлука 

везаних за успех ученика, безбедност, превенцију насиља, питања екскурзија, с циљем 

унапређивања квалитета образовања и васпитања. 

Програм обухвата организацију отвореног дана школе када родитељи СВАКОГ МЕСЕЦА 

ДА ПРИСУСТВУЈУ НАСТАВИ – октобар – понедељак, новембар – уторак, фебруар – 

среда, март - четвртак, април – петак. 

Ради праћења успешности програма сарадње на крају сваког полугодишта анкетирамо 

родитеље у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу 

њихове сугестије за наредно полугодиште. Мишљења родитеља се обрађују, вреднују и а 

резултати се анализирају на НВ.  

 

ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА – је место библиотечко – информационе, образовно – 

васпитне и културне активности школе. У нашој ШБ прикупља се, обрађује и ученицима, 

наставницима, стручним сарадницима... даје на коришћење библиотечка – информативна 

грађа – књиге, часописи, публикације, извори, некњижна грађа ... Библиотека прикупља и 

удџбенике и наставна средства намењена ученицима којима је потребна додатна помоћ у 

образовању и васпитању, као и стручни литература за наставнике и стручне сараднике. 

Задатак библиотеке је да код ученика развије навике читања обилазећи часове и 

представљајући интересантне књиге и часописе, осособити их да те информације користе и 

овладају вештинама потребним за учење током читавог живота. 

 

Школа такође планира и организује излете, посете, екскурзије, на начин и под условима 

утврђени наставним планом и програмом. приликом организовања мора се водити рачуна о 

свим видовима заштите и безбедности ученика. 

 

ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ ИЛИ БИОСКОПУ, - ЈЕДАНПУТ МЕСЕЧНО, 

 

 ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ У БЕОГРАДУ 2 - 3 ПУТА У ТОКУ ПОЛУГОДИШТА. 

 

ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ -  недеља , 27. 1. 2019. - ЗАДУЖЕНИ: ВЕСНА АНЂЕЛКОВ, 

ВЕРОУЧИТЕ, ВУЛЕТИЋ МАША, проф. мизичке и ликовне културе, ДЕЧЈИ САВЕЗ и 

мали хор 

 

ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ – недеља дана школе од 25 – 29. 3. 2019. прослава петак, 29. 3. 

2019. – задужени професори - професори српског језика, учитељи,  проф. музичке и 

ликовне културе, ДЕЧЈИ САВЕЗ 

 

ЕКСКУРЗИЈА је ваннаставни облик о. - в. рада и остварује се ван школе. 

ЦИЉ је савладавање и усвајање и усвајање дела наставног градива односно 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 програма екскурзије су: проучавање објеката и феномена у природи и уочавање 

узрочно - последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима, стицање 

нових сазнања, развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика, 

упознавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве, развијање 

позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима, 

изграђивање естетских, културних и спортских потреба и навика као и позитивних 

социјалних односа међу ученицима и наставницима 

 

САДРЖАЈ екскурзије се базирају на наставном плану и програму. 
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На НВ  утврђене су МАРШРУТЕ  ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА: 

разред – Свилајнац, Смедеревска тврђава  

разред - Београд, Авала, ЗОО врт - Важнији задаци који ће се у оквиру извођења 

екскурзије, реализовати између осталих су и следећи: разгледање гл. града, реке, токови, 

обале, значај Бот. баште 

разред - Нови Сад, Петроварадин, Музеј - Важнији задаци који ће се у оквиру извођења 

екскурзије, реализовати између осталих су и следећи: разгледање гл. града Војводине, 

национални парк - Фрушка гора, експонати музеја 

разред - Опленац, Топола, Аранђеловац - Важнији задаци који ће се у оквиру извођења 

екскурзије, реализовати између осталих су и следећи: обилазак града, историјски догађаји и 

знамените личности 

разред - Српска Црња, Идвор, Зрењанин - Важнији задаци који ће се у оквиру извођења 

екскурзије, реализовати између осталих су и следећи: разледање града, родно место Ђуре 

Јакшића, Пупина, 

разред - Тршић, етно село - Важнији задаци који ће се у оквиру извођења екскурзије, 

реализовати између осталих су и следећи: родно место В. С. Караџића, 2 дана, а  за 

једнодневну екскурзију предлаже се Пожаревац,  Сребрно језеро... 

разред - Ниш, Нишка бања, Чегар, Медијана - 2 дана - Важнији задаци који ће се у оквиру 

извођења екскурзије, реализовати између осталих су и следећи: разледање града, 

историјски догађаји и знамените личности 

разред – Суботица, Палић, дворац Дунђерски, Синагога... – 2 дана - Важнији задаци који ће 

се у оквиру извођења екскурзије, реализовати између осталих су и следећи: разледање 

града и његове знаменитости, природни резерват и културно наслеђе. 

Евентуална промена маршруте екскурзије могућа је уз сагласност родитеља, разредног 

старешине, разредног већа, директора школе и Школског одбора. 

Ако се за извођење екскурзија користи наствани дан исти ће бити надокнађен. 

Школске ученичке екскурзије, представљају специфичан облик образовно васпитног рада 

школе. Оне помажу и подстичу повезивање и примену најразноврснијих облика и метода 

рада и методских поступака. Треба истаћи да ни најсавременија наставна технологија  

/филм,телевизија,/ не могу да замене ученичке екскурзије . 

Ученичке екскурзије се битно разликују од  осталих туристичких путовања ученика, оне 

представљају специфични облик  образовно-васпитних-културних и рекреативних кретања 

на маршутом одређеном терену. 

Ученичке ексурзије представњају богаћење облика и метода рада школе. Време проведено 

на екскурзијама с пуним правом рачуна се у наставне дане школе. 

 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ  ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Од 1- 4. Разреда ПРОГРАМ ''ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА'' 

 

4/р. УДВ – 1. део – колеге које имају сертификат 

5/ р. УДВ – 2. део – колеге које имају сертификат 

6/ р. ПАС – ДУВАН, АЛКОХОЛ – колеге које имају сертификат 

7/ р. ПАС – ДРОГА – колеге које имају сертификат 

8/ р. БУКВАР ТОЛЕРАНЦИЈЕ – колеге које имају сертификат 
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КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ 

 

у току школске године планирају се следеће АКТИВНОСТИ 

 

 
Садржај Задужени наст. 

3/. септембар 

Пријем првака, донација књига и 

добродошлица председника општине 

Ковин 

директор, 

педагог,  

учитељи 1. разреда, колеге 

септембар Дани писмености 
проф, српског језика, 

библиотекар... 

током године 
Уређење школских просторија и 

дворишта 

директор, 

педагог,  

библиотекар, ОС 

 октобара 
Дечја недеља 

Недеља спортских активности 

Дечји савез 

проф. физичког васпитања 

4./октобар Прослава Дана Ковина и полагање цвећа 
Уч. парланент, проф. 

историје  и директор 

октобар Јесењи крос проф. физи. васп. 

18. октобар 
Дан превенције трговине децом и 

младима – радионице, разлас, панои... 

сви наставници и ученици, 

педагог, директор 

крај октобара Сајам књига, Београд 
нас. српског језика, 

библиотекар 

новембар Сећање на жртве саобраћајних незгода  ОС и сви наставници 

децембар 

маскенбал –  

спортске игре – игранка 

приредба за крај 1. пол. 

недеља спортских активности 

учитељи млађих разреда 

 

 

проф. физичких активности 

децембар Фестивал науке у Београду Ученици и проф. Пр. Наука 

децембар Зимски спортски дан сви уч. и  радници школе 

децембар Зимовање уч. и  радници школе 

27. јануар Прослава Светог  Саве 
Приредба: 

сечење сл. Колача 

29. март 

26 – 29. 3. 

Прослава Дана школе 

Недеља Дана школе и  

недеља спортских активности 

Приредба: активности 

 

проф. физичког васпитања 

априла Ускрс - поклон јаја учитељи млађих разреда 

априла Школски фестивал науке Проф. Пр. Наука 

априла Пролећни крос проф. физи. васп. 

априла Дан планете земље проф. биол. 

мај/јун 

Посета Планетаријуму,  

Бот. башти, Опсерваторијум , Сајам 

науке у Београду, Смедереву – Тврђава, 

Чардаку, 

 Београдска филхармонија  

учитељи млађих разреда 

мај/јун Екскурзије ученика од 1 - 8. р ОС 

јун Дан екологије проф. биол. 
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јун 
Приредба за крај 2. полугодишта 

недеља спортских активности 

учитељи млађих разреда 

проф. физичких активности 

јун Деца певају хитове  учитељи, проф. музичког  

август Пријем првака – приредба Учитељи IV разреда 

јун 
Припремна настава за ученике VIII 

разреда 

наставници српског језика и 

математике и остали 

јули/ август 
летњи кампови, летовања 

 
ученици,  наставници 

август 
Припремна настава за полагање 

поправних испита 
предметни наставници 

фебруар - јун 

Школска такмичења из математике, 

српског језика, страних језика, 

природних и друштвених наука,  

Младих техничара и спортска 

такмичења, саобраћајно такмичење 

предметни наставници 

током године Турнири у фудбалу  учитељи, проф. физ. културе 

током године излети по програму 
сви који су планирали 

 

 

ЗАЈЕДНИЦА УЧЕНИКА - заједницу ученика представљају сви ученици једног одељења, 

које у сарадњи са ОС, а понекад и самостално, остварују и реализују прописане садржаје на 

ЧОС и ОЗ ученика. Ови садржаји ће бити конкретизовани од стране стручних сарадника за 

поједине разреде и подељени учитељима и наставницима током школске године. 

 

 

УЧЕНИЧКИ  ПАРЛАМЕНТ 

 

Учествује у раду ШО и Савета 

родитеља и даје мишљење  о: 

правилима понашања, 

мерама безбедности, ГПРШ, 

ШРП, уређивању школског простора, 

СА и другим манифестацијама у 

школи 

разматра однос ученик - наставник, 

обавештава ученике о активностима 

Уч. парламента и обавештава ученике 

о важним питањима која су за њих 

значајна, 

учествују у процесу самовредновања 

школе и учествују у планирању рада 

школе 

предлажу чланове стручног тима за 

развојно планирање 

Председник и заменик 

председника учествују у 

проширеном сазиву ШО. 

Имају свој програм рада. 

И ове школске године ученици 

имају свој парламент. 

То су ученици 7. и 8. разреда 

по 2 представника 

КОРДИНАТОР – АТАНАЦКОВ ЈОВИЦА 

 

УЧЕНИЦИ: 

7/1 – Јевтовић Ивона  – замена у Тиму за 

самовредновање 

7/1 –  Ћулибрк Андреј  – замена  у ШО 

7/2 – Илић Анђела – ЗАМЕНИК 

ПРЕДСЕДНИКА 

7/2 - Станковић Марија – замена ШРП 

  7/3 -  Клисура Марија – замена Савет 

7/3 - Јовановић Данило – замена НВ 

8/1 –– Пантелић Нађа – ПРЕДСЕДНИК и 

 представник у Тиму за обезбеђивање 

квалитета развоја 

8/1 – Новаков Милош – представник у ШО  

8/2 –– Стојановић Стефан  - представник 

ШРП  

8/2 –  Паунеску Николина –  представник у 

Савету родитеља 

8/3 –– Ђерић Лана – представник на НВ 

8/3 –– Дечов Марина - ЗАПИСНИЧАР и 

представник у Тиму за самовредновање 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

САДРЖАЈ 

 

РАЗРЕД ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

Усвајање Статута Ђачког 

парламента. Усвајање плана рада 

Ђачког парламента даје мишљење и 

предлог стручним органима, ШО, 

Савету родитеља и директору о 

ГПР, ШРП 

 

7/8 разред 

 

септембар 

 

координатор, чланови 

Ђачког парламента 

Упознавање са правилником о 

понашању и безбедности ученика у 

школи и давању предлога о 

изменама 

 

7/8 разред 

 

октобар 

координатор, чланови 

Ђачког парламента 

Упознавање са прописима који се 

односе на заштиту права деце 

 

7/8 разред 

 

новембар 

 

координатор, чланови 

Ђачког парламента 

Укључивање у планирање 

различитих културних активности ( 

приредбе, журке, сусрети ... ) 

 

7/8 разред 

 

током 

године 

 

координатор, чланови 

Ђачког парламента 

Разматрање услова за обављање 

ваннаставних активности ученика у 

школи 

 

7/8 разред 

 

током 

године 

 

координатор, чланови 

Ђачког парламента 

Укључивање у различите 

хуманитарне и волонтерске акције, 

уређења школе, школског дворишта 

и очување животне средине 

 

7/8 разред 

 

током 

године 

 

координатор, чланови 

Ђачког парламента 

Учешће у спортским такмичењима 

и такмичењима у знању 

 

7/8 разред 

 

током 

године 

 

координатор, чланови 

Ђачког парламента 

 

Разметрање проблематике везане за 

здравље, физичке активности и 

начин исхране 

 

7/8 разред 

 

децембар 

 

координатор, чланови 

Ђачког парламента 

Разматрање успеха ученика  

7/8 разред 

 

квартално 

 

координатор, чланови 

Ђачког парламента 

Укључивање у евалуацију кључних 

области рада школе 

 

7/8 разред 

 

март 

 

координатор, чланови 

Ђачког парламента 

Учествовање у превентивним 

мерама за спречавање насилног и 

неодговорног понашања и 

дискусија о актуелним проблемима 

у школи 

 

7/8 разред 

 

током 

године 

 

координатор, чланови 

Ђачког парламента 

 

Ученичке организације - ученичке организације се оснивају ради потпунијег васпитавања 

ученика. задаци ученичких организација су заснивање свих облика активности и садржаја 

који обухватају опште васпитне циљеве школе. у школи ће бити организован рад по 
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посебним садржајима и оперативним програмима рада, следеће ученичке организације и 

то: 

 

 

Редн

и 

број 

УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗАДУЖЕНИ 

1.  

ДЕЧЈИ САВЕЗ 

ПРЕДСЕДНИЦИ АКТИВА ОД 1 - 4. р.  

 Атанацков Јовица 

Качина Снежана 

Проф. физичког васпитања 

2. 
ПОДМЛАДАК 

ЦРВЕНОГ  КРСТА 

Обрадовић Маја 

Корак Снежана 

3. ЂАЧКА ЗАДРУГА 
Вулетић Маша, 

Ђукић Хермина 

5. ЂАЧКА КУХИЊА 

Богдановић Верица Верица 

Милошевић Александра 

Ритопечки Ана 

Секретар школе 

 

ПЛАН РАДА ДЕЧЈЕГ САВЕЗА   

 

Активности/садржаји Време реализације Носиоци актив. /сарадници 

у реализацији 

 

израда плана рада 

прикупљање књига за 

школску библиотеку 

размена књига књига 

септембар 

цела школска година 

наставници задужени за рад 

Дечјег савеза, библиотекар 

обележавање Дечје недеље 

конкурси на нивоу школе 
октобар 

одељењски старешина 

задужени наставници 

-Дечја права (конвенција о 

правима детета) 

Обележавање дана 

толеранције 

новембар 
одељењски старешина 

педагог 

такмичење у лепом говору 

продаја Уницефових 

честитки 

конкурси на нивоу школе 
децембар 

учитељи и наставници  

српког језика 

прослава Светог Саве јануар одељењски старешина 

гостовање дечјих песника и 

писаца 
цела школска година 

учитељи и наставници  

српског језика, библиотекар 

такмичење у рецитовању 

обележавање Дана школе 

презентација средњих 

школа 

конкурси на нивоу школе 

март 

учитељи и наставници  

српског језика, педагог и  

средње школе 

ускршња изложба 

конкурси на нивоу школе 
април 

одељењски старешина 

задужени наставници 
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представе,приредбе - 

одељења) 

стручна предавања 

пролећни концерт, изложбе 

мај 

одељењски 

старешина, педагог и 

психолог, наставник 

музичке и ликовне културе 

 

 

ПЛАН РАДА ЂАЧКЕ ЗАДРУГЕ 

 

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци  

активности 

Размена старих 

уџбеника 
Септембар  

Библиотекар 

Учитељи разредне наставе 

Дистрибуција дечје 

штампе 
Септембар  Вулетић Маша, Ђукић Хермина 

Сусрети са 

песницима 

Позоришне 

представе 

У току школске 

године 

Библиотекар, учитељи, наставници 

српког језика 

Организација 

Божићног и 

новогодишњег 

вашара 

Децембар  Учитељи разредне наставе  

Организација 

Новогодишње журке 

за ученике 7. и 

8.разреда. 

Децембар  одељењске старешине 

Васкршњи вашар Април  Учитељи разредне наставе 

Прикупљање старог 

папира 

Електронски отпад  и 

пет амбалаже 

У току школске 

године 

Учитељи  и разредне старешине од 5. 

до 8. разреда 

 

ПЛАН РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА 

 

Школа у сарадњи са ЦК и локалном самоуправом учествује у свим акцијама ЦК – посебно 

у вршњачкој обуци, помоћи сиромашној деци – ''ЈЕДАН ПАКЕТИЋ - МНОГО ЉУБАВИ, 

едукација деце и младих на тему ''БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ,  деци којима је потребна 

додатна помоћ, хуманитарним акцијама, учешће на конкурсима и такмичењима. 

План рада Црвеног крста биће саставни део нашег ГПРШ 

 

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

 

1/1 – РНИЋ СВЕТЛАНА 

1/2. - ЂУКИЋ ХЕРМИНА 

 

2/1. - ЖЕБЕРАН ВАЛЕНТИНА 

2/2.  - РАЈИЋ ВАЊА 

2/3. – НИКОЛИЋ НАТАША 

 

3/1 – РОМИЋ ЈЕВРОСИМА 
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3/2 – ЈОВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА 

 

4/1 – АНЂЕЛКОВ ВЕСНА 

4/2 – ПОПОВИЋ МАРИЈА 

4/3 -  КОРАК СНЕЖАНА 

 

 МИЛОШЕВИЋ АЛЕКСАНДРА – ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК, И РЕШЕЊЕМ СЕ 

РАСПОРЕЂУЈЕ НА РАДНО МЕСТО УЧИТЕЉА 1. РАЗРЕДА ДО ПОВРАТКА РАДНИКА 

СА БОЛОВАЊА, ОДНОСНО ДО ОДЛАСКА КОЛЕГЕ ИЗ БОРАВКА У ПЕНЗИЈУ. 

 

5/1- НОВОКМЕТ БРАТИСЛАВ 

5/2– СТАНКОВИЋ ЋИЛИБРК ДАНИЈЕЛА 

5/3 - ДОЛОВАЧКИ ЈАСМИНА  

 

6/1 - МИЛОШЕВИЋ АЛЕКСАНДАР 

6/2 – МИХАЈЛОВ МАРИЈА 

 

7/1 – ОБРАДОВИЋ МАЈА 

7/2 – ВУКОМАНОВИЋ МАЈА 

7/3 – РИТОПЕЧКИ АНА 

 

8/1 – СЕКЕЉ ЈОЖЕФ 

8/2 – ВУЛЕТИЋ МАША 

8/3 –  ЂОКОВИЋ МАРИЈАНА  

 

РУКОВОДИОЦИ  - ШЕФОВИ СМЕНА  

 

НИЖИ РАЗРЕДИ  - РАЈИЋ ВАЊА 

ВИШИ РАЗРЕДИ – САВИЋ ДРАГОЈЛА 

 

СТРУЧНИ ОРГАНИ 

Наставничко веће чине сви наставници, стручни сарадници и директор школе. 

Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у једном одељењу. 

ПРЕДСЕДНИЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА  

1. Корак Снежана 

2. Николић Наташа 

3. Јовановић Јелена 

4. Поповић Марија 

5. Доловачки Јасмина 

6. Милошевић Александар 

7. Обрадовић Маја 

8. Ђоковић Маријана 

 

Стручна већа за разредну наставу чине наставници разредне наставе који изводе наставу у 

првом циклусу образовања -  ПРЕДСЕДНИК – РОМИЋ ЈЕВРОСИМА 

 

Стручна већа за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних 

предмета - разматрају општа питања, а у циљу ефикасније функционисања ( имајући у виду 

број наставника ) конкретизацију задатака обављаће стручни активи. 

 

СТРУЧНА ВЕЋА  
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ЈЕЗИКЕ -  СРПСКИ - ЕНГЛЕСКИ - НЕМАЧКИ  

 

ПРЕДСЕДНИК  –  ДРАГИЋЕВИЋ БРАНИСЛАВА 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ за ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ - ИСТОРИЈА, ГЕОГРАФИЈА 

ПРЕДСЕДНИК – ДИВНИЋ ЈЕЛЕНА 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ  за ПРИРОДНЕ НАУКЕ - ФИЗИКА, ХЕМИЈА, БИОЛОГИЈА И  

 

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - ПРЕДСЕДНИК – РИТОПЕЧКИ АНА 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ - ЛИКОВНУ КУЛТУРУ, МУЗИЧКУ КУЛТУРУ И  ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ - ПРЕДСЕДНИК – БУГАРИНОВИЋ ДРАГАН 

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

чине председници стручних већа и сручних актива и представник стручних сарадника. 

Педагошким колегијумом председава и руководи директор, заменик директора 

Педагошки колегијум ће разматрати и заузимати ставове у вези са обезбеђивањем и 

унапређивањем квалитета образовно – васпитног рада, оствариваће развојни план школе, 

предузимаће мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника. 

 

Корак Снежана, проф.разредне наставе 

Николић Наташа 

Јовановић Јелена 

Поповић Марија 

Дивнић Јелена, проф. историје 

Милошевић Александар, проф. ТИО 

Обрадовић Маја, проф. биологије 

Илић Маријана ( Ђоковић Маријана, проф. енглеског језика ) 

Спишјак Маријана, педагог 

МОМИРОВ ИВАНКА – директор, КОРДИНАТОР 

 

ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА - планирано до 10 седница 

 

М

ЕС

ЕЦ 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ОБЛИК РЕАЛИЗАТОР 

IX 

- Договор о организацији рада 

- Разматрање питања и идеје којима ће се 

бавити педагошки колегијум 

- Доношење ИОП – а за ученике од 1 – 8. 

разреда 

- ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ – анализа 

после контролних и писмених задатака  

- договор 

- договор 

-чланови 

Педагошког 

 колегијума 

 

X 

- Опремљеност школе наставним 

средствима 

- Услови рада школе 

-  Извештај о раду Превенција  насиља 

- Самовредновање рада школе – 

извештај и израда акционог плана 

- извештај 

 

- извештај 

- извештај 

- дискусија 

- чланови  

стручних већа 

 

- члан 

Педагошког 

колегијума 

XI 
- Анализа остварених резултата у настави у 

току првог класификационог периода 

- извештај, 

дискусија 

- члан 

Педагошког 
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- Примена мултимедијалних 

часова у настави 

- База података – Е - дневник 

- извештај, 

Дискусија 

колегијума 

 

 

XII 

-  Учешће ученика Школе на такмичењима 

- Стручно усавршавање наставника 

- Превенција  насиља – 

докле смо стигли 

- извештај, 

дискусија 

- договор 

 

- чланови 

стручних већа 

- члан 

Педагошког 

колегијума 

I 
- Остваривање Развојног плана школе - договор 

Анализа 

-члан Педагошког 

колегијума 

II 

- Анализа остварених резултата у настави 

на крају првог полугодишта 

- Реализација угледних и ММ часова 

- Здравствено васпитање ученика 

- извештај, 

дискусија 

 

- члан 

Педагошког 

колегијума 

 

III 

- Професионална оријентација ученика 

- Самовредновање рада школе – шта смо 

урадили 

- договор 

- извештај, 

Дискусија 

- члан 

Педагошког 

колегијума 

IV 

- Анализа остварених резултата у настави 

у току трећег класификационог периода 

- Превенција  насиља – докле смо стигли 

- извештај, 

дискусија 

 

- члан 

Педагошког 

колегијума 

 

V 

- Израда школских програма 

- Успех и дисциплина ученика осмог 

разреда 

- Припреме за упис ученика осмог разреда 

у средње школе 

- договор 

- извештај, 

дискусија 

- договор 

-подела 

задужења 

- чланови 

стручних већа 

- члан 

Педагошког 

колегијума 

VI 

- Анализа реализације наставног Плана и 

Програма 

- Израда ГПРШ за наредну школску год. 

- Самовредновање рада школе – 

шта смо урадили 

- Реализација угледних и ММ  часова 

- Извештаји о раду ПП службе, 

библиотекара, стручних већа, 

факултативних и ваннаставних активности, 

стручно усавршавање 

 

- извештај, 

дискусија 

- договор 

 

-члан 

Педагошког 

колегијума 

- 

 

 

СТРУЧНИ АКТИВ  ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ( ЗА ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ 

ПЛАН 2017 - 2021. )    
Чине представници наставника, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, 

ученичког парламента и Савета родитеља. Чланове стручног актива за развојно планирање 

именује орган управљања - ШО 

 

Рајић Вања, проф. разредне наставе  

Анђелков Весна, учитељица – КОРДИНАТОР 

Качина Снежана, наставник музичке културе 

Спишјак Маријана, педагог 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ –  Стојановић Стефан, 8/2 и Станковић Марија  7/2 – замена  

САВЕТ РОДИТЕЉА  - Златковић Данијела 
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – предсставник 

Момиров Иванка, директор 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ( ШРП ) 

 

Евалуација реализације предвиђених активности  

из Школског развојног плана за претходну школску 

годину. Сачињавање план активности за наредни 

период од 2017/18 – 2021.  школске године – 

побољшање квалитета наставе, учења и образовних 

постигнућа ученика, подршка ученицима... 

 

 

август 

 

Чланови 

развојног тима 

Планирање упућивања наставника и стручних 

сарадника на акредитоване семинаре за поједине 

наставне области из сродних стручних и педагошко- 

психолошких области и стручно усавршавање путем 

самообразовног рада 

Усвајање плана рада Педагошког колегијума 

Сачинити дисциплинске правилнике одељења на 

основу Правилника о понашању 

 

септембар 

 

Чланови 

развојног тима 

Евалуација реализације активности планиране ШРП.  

Праћење остваривања плана посете семинара путем 

евиденције о присуствовању семинарима 

Праћење ефеката стручног усавршавања путем 

 анализе посећених часова 

Током године педагог  

Евалуација коришћења савремене стручне литературе 

набављене за школску библиотеку, путем посета 

релевантним сајтовима и извештавање о броју посета 

библиотеци 

Током године, у 

време 

класификационих 

периода 

 

библиотекар 

Праћење реализовања огледних и угледних часова и 

извештавање о броју реализованих часова 

 

Током године, у 

време клас. 

периода 

педагог 

директор 

Пријављивање – план рада наставника који ће 

одржати часове уз коришћење рачунара и пројектора 

септембар / 

октобар 

Комисија за 

примену ММ 

технологије 

Праћење и евалуација подизања квалитета наставе 

применом мултимедијалне технологије 

Током године, у 

време 

класификационих 

периода 

педагог, 

директор, 

Комисија за 

примену ММ 

технологије 

Анализа опремљености школе наставним средствима 

према Нормативу и предлог за набавку нових 

Снабдети сва стручна већа одређеним бројем 

наставних сред. и учила по нормативима и захтевима 

савремене наставе, према могућностима школе 

Идентификовање и усмеравање 

талентованих ученика 

 

октобар 

Руководиоци 

стручних актива 

директор 

Предметни 

наставници, 

педагог,  

директор, 

ученици 
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Праћење степена примене стеченог знања кроз 

постављање задатака који ће захтевати примену тог 

знања у реалном животу 

Праћење примене метода активне наставе 

 

Током године 

кроз посету 

часова 

Предметни 

наставници, 

педагог,  

директор, 

ученици 

Организовање курса за наставнике за коришћење 

програма за израду мултимедијалних презентација 

 

новембар 

Информатичар, 

директор 

Реализовање такмичења и квизова на различитом 

нивоу ( школска, општинска, градска, републичка ) 

Унапређивање рада секција 

Укључивање родитеља у организовање 

традиционалних манифестација које окупљају што 

више учесника 

Праћење организовања приредби 

Праћење реализовања посета културним установама 

Унапређивање рада Ђачког парламента 

Организовање друштвено- корисних, хуманитарних и 

културних и спортских активности чији је покретач 

Црвени крст, ДКЦ, Ђачки парламент, Министарство 

просвете ... 

 

Током године 

 

 

Предметни 

наставници 

 

Психолог и 

педагог 

родитељи 

 

 

 

Наставник 

грађанског 

васпитања 

Побољшање информисаности родитеља и ученика 

Реализовање Ђачког дана – ученици сами воде школу 

Током године 

март/ април 

 

Комисија за 

школски сајт 

Планирање повезивања појмова у школским 

програмима и наставним плановима корелирањем 

наставних садржаја сродних предмета, по кључним 

појмовима 

Праћење развоја Школских програма 

Евалуирање Школских програма 

 

 

мај / јун 

Предметни 

наставници, 

 

педагог,  

директор, 

ученици 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА – записници са састанка актива, извештаја ПК и НВ ... 

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ  ПРОГРАМА 2018/19 -  2021.   

 

Чине представници наставника, стручних сарадника. Чланове стручног актива за развој 

школског програма именује Наставничко веће – НВ и НВ одговара за свој рад. 

 

Директор образује тим за остварење одређеног задатка или програма. Тим могу да чине 

представници запослених, родитеља, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за 

поједина питања 

 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ СУ: 

Корак Снежана, професор разредне наставе 

Жеберан Валентина, професор разредне наставе - КОРДИНАТОР 

Доловачки Јасмина, професор математике 

Станковић Ћулибрк Данијела, професор српског језика 

Савић Драгојла, професор географије 

Маријана Спишјак, педагог 

Момиров Иванка, директор школе  

 

ПРОГРАМ РАДА  АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА - ( ШП ) 
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САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН и 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Избор чланова актива за развој школског 

програма и одређивање њиховог представника за 

педагошки колегијум 

 Усвајање школског програма за ту годину и 

предлози за унапређење наставног процеса 

 

септембар 

Чланови НВ, ШО 

 

Чланови НВ 

Одобрени уџбенике и приручници се користе и 

ове  школске године 

 

септембар 

Чланови стручног 

актива, ОС, пед. 

директор, ученички 

парламент 

Ученици који су анкетирани  за изборне предмете 

су исти као и претходне  школске године 

 

септембар 

 

ОС, пед.,  

Одабир СА према интересовањима ученика  

септембар 

предметни 

наставници 

Праћење остваривања обавезних наставних 

предмета и њихових саджаја – евалуација 

реализације ШП 

 

током године 

Чланови стручног 

актива, ОС, пед., 

директор 

Праћење остваривања свих изборних предмета и 

њихових саджаја – Гв, веронаука... 

 

током године 

 

пед., директор 

Праћење остваривања  програмских саджаја и 

активности којима се остварује факултативни део 

школског програма 

током године Чланови стручног 

актива,  пед., 

директор 

Праћење реализовања огледних и угледних 

часова и извештавање о броју реализованих 

часова 

током године, на 

кл.  периодима 

Чланови стручног 

актива,  пед., 

директор 

Праћење остваривања сврхе, циљева и задатака 

школског програма и планираног фонда часова за 

сваки предмет 

 

током године 

Чланови стручног 

актива,  пед., 

директор 

Праћење остваривања часова допунске и додатне 

наставе 

 

током године 

 

пед., директор 

Праћење и евалуација подизања квалитета  

наставе применом мултимедијалне технологије 

током године, на 

кл.  периодима 

пед., директор, 

комисија за ММ 

техн. 

Праћење остваривања часова одељенског 

старешине, излета и екскурзија 

током године Чланови стручног 

актива,  пед., 

директор 

Праћење остваривања свих врста активности у 

образовно - васпитном раду које су планиране 

школским програмом 

(друштвено- користан рад, 

хуманитарне, спортске, културне активности ) 

 

током године 

Чланови стручног 

актива,  пед., 

директор 

Евалуација реализације предвиђених садржаја из 

школских програма за протеклу школску годину 

 

НАЧИН ПРАЋЕЊА  - записници, извештаји 

јуни Чланови стручног 

актива,  пед., 

директор, 

предметни 

наставници, 

учитељи 
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ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ – врши процену квалитета рада установе на основу 

стандарда квалитета рада. Годишњи План самовредновања сачињава Тим на основу 

процене стања у установи – ту је дефинисан ПРЕДМЕТ  самовредновања - то је 1 или више 

области  вредновања дефинисаних СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ. 

Школа има обавезу да сваке године вреднује свој рад и лично и од стране директора, 

стручних сарадника и родитеља. 

 

 

 

 

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Ритопечки Ана, проф. хемије - КООРДИНАТОР 

Милошевић Александар, проф. ТО и информатике 

Ђукић Хермина, проф. разредне наставе 

Ромић Јевросима, проф. разредне наставе 

Спишјак Маријана, педагог 

Стоја Сенка, библиотекар  

Представник локалне  самоуправе – ЋИРИЋ МИОДРАГ 

Представник Савета родитеља – Максимовић Марија 

Уч. парламент – Дечов Марина и Халас Љубица 

Момиров Иванка, директор школе   

 

ГОДИШЊИ ПЛАН и ПРОГРАМ  РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

Активност Задаци Циљ 

 

Време 

реализације 

 

Носилац 

активности 

 

Потребан 

материјал 

 

1. Одабир 

области, 

стандарда и 

показатеља 

самовреднова

ња рада 

школе на 

основу 

стандарда 

квалитета 

рада 

1.1. Информисање 

чланова Тима о 

досадашњем раду 

1.2. Дискусија на 

тему шта је 

потребно 

испитати, уз 

сарадњу са 

осталим 

Тимовима школе 

Информисање 

чланова Тима о 

досадашњем раду и 

мотивисање 

чланова за активно 

приступање 

свим задацима 

Први 

састанак 

Тима 

 

СЕПТ. 

 

Координатор 

Тима 

Пр. о 

вреднова

њу 

квалитета 

рада 

установа 

и Пр. о 

стандарди

ма 

квалитета 

рада 

установе 

2. Припрема 

материјала 

2.1. Прикупљање 

података о броју 

ученика, 

професора и 

осталог особља 

2.2. Фотокопирати 

потребан број 

ЧЕК ЛИСТА 

 

Упознавање 

чланова Тима са 

целокупном 

процедуром 

самовредновања и 

укључивање у 

прикупљање 

података од циљне 

популације 

 

 

 

СЕПТ/ОКТ. 

 

Координатор 

Тима и 

Чланови 

Папир за 

штампање 
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3. Сакупљање 

информација 

3.1.Подела 

упитника - ЧЕК 

ЛИСТА 

3.2. Прикупљање 

попуњених 

ЧЕК ЛИСТА 

Мотивисати 

учеснике да дају 

искрене одговоре 

како би се добила 

што реалнија слика 

и на тај 

начин пружили 

могућност 

променама у смеру 

побољшавања 

услова рада школе 

 

 

ОКТОБАР 

 

Координатор 

Тима 

- 

4. 

Статистичка 

обрада 

података 

4.1. Унос 

података у 

матрице 

4.2.Статистичка 

обрада 

4.3.Писање 

извештаја 

4.4.Прослеђивање 

извештаја 

Тимовима којима 

је била потребна 

наша сарадња 

 

Препознавање 

ОБЛАСТИ, 

СТАНДАРДА И 

ПОКАЗАТЕЉА на 

којима треба 

радити како би се 

они побољшали 

 

НОВЕМБАР 

 

4.1. Чланови 

Тима 

4.2. - 4.4. 

Координатор 

Тима 

Папир за 

штампање 

извештаја 

 

5. Припрема 

акционог 

плана 

 

Припрема 

АКЦИОНОГ 

ПЛАНА 

 

Осмишљавање 

конкретних 

активности које 

треба спровести у 

циљу 

унапређивању 

квалитета рада 

установа и начина 

праћења 

предложених мера 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 

Сви чланови 

Тима 

 

Папир за 

штампање 

акционог 

плана за 

све 

чланове 

Тима 

 

6. 

Реализација 

акционог 

плана 

 

6.1.Покретање 

конкретних акција 

6.2.Праћење 

реализације 

6.3. Извештавање 

о стандарда 

постигнућа и 

других 

индикатора 

квалитета рада 

школе 

 

Оснаживање свих 

учесника у 

васпитно -

образовном 

процесу да узму 

активно учешће у 

унапређењу рада, 

наставе и учења, 

као и образовних 

постигнућа  

ученика, а у циљу 

унапређења 

квалитета рада 

установе 

 

 

 

ЈАНУАР- 

ЈУН 

 

 

Сви 

чланови 

Тима 

 

Након 

израде 

акционог 

плана 

знаће се 

шта је 

потребно 

за 

реализова

ње ове 

активност

и 



45 
 

 

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  

 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦЕ 

АКТИВНОСТИ  

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

Усвајање Извештаја за протеклу 

годину 

План рада за текућу годину 

ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНИХ ОБЛАСТИ 

– Постигнућа ученика – анализа 

резултата завршног испита 

Израда плана припремне наставе 

Анализа интересовања ученика за 

ваннаставне активности  

септембар наставници, 

педагог 

школска 

документација 

ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНИХ ОБЛАСТИ 

– настава и учење  - праћење 

напредовања ученика посебно ученика 

са тешкоћама у развоју  

октобар - 

децембар 

директор – педагог 

наставници 

 

Тим за инклузивно 

образовање  

Снимање 

атмосфере у 

учионици – ЧЕК 

ЛИСТЕ 

Анализа Тима за 

инклузивно 

образовање 

 

ЕВАЛУАЦИЈА КЉУЧНИХ ОБЛАСТИ 

– постигнућа ученика – анализу успеха 

ученика на крају 1. квартала 

Брига о ученицима – безбедност и 

сигурност ученика у школи  

новембар ученици 

наставници 

 

Тим за 

самовредновање  

Ученички 

портфолио, 

Анализа успеха, 

записнициса 

седница ОВ и НВ 

Анализу успеха ученика на крају 1. 

полугодишта 

Праћење и вредновање образовних 

стандарда 

Праћење и вредновање остварености 

исхода предвиђених ИОП – ом 

 

децембар директор – педагог 

наставници 

 

Тим за инклузивно 

образовање  

Анализа успеха, 

записнициса 

седница ОВ и НВ 

Табела успеха у 

учењу и владању 

АНАЛИЗА И ПРАЋЕЊЕ КЉУЧНИХ 

ОБЛАСТИ ОБУХВАЋЕНИХ НОВИМ 

ШРП – по динамици која је утврђена 

ШРП - ом 

током другог 

полугодишта 

ученици 

наставници 

 

Тим за 

самовредновање  

 

Кључна област 3 – ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА  - Квалитет школских 

постигнућа 

Анализа успеха на крају трећег 

кватрала 

Анализа резултата пробних и других 

тестирање ученика 

 

март/април 

ученици 

наставници 

 

Тим за 

самовредновање  

Ученички 

портфолио, 

Анализа успеха, 

записнициса 

седница ОВ и НВ 

Кључна област 4 – Подршка 

ученицима – професионална 

оријентација  

 током године 

/мај 

ученици 7. и 8. р. 

ОС 

педагог 

Тим за ПО  

Евалуација 

програма ??ПО на 

преласку у 

средњу школу'' 

Кључна област 3 – Постигнућа ученика 

–  

 

јун/јул 

директор – педагог 

наставници 

Табела успеха, 

Извештаји са 
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Анализа успеха ученика на крају 

наставне године 

Праћење и вредновање остварених 

исхода предвиђених ИОП – ом 

Анализа резултата завршног испита 

ученика 8. разред 

 

Тим за инклузивно 

образовање  

такмичења, 

записници и 

остала пратећа 

документација 

 

 

 

 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Вулетић Маша, проф. српског језика 

Доловачки Јасмина, проф. математике 

Ромић Јевросина 

Поповић Марија, проф. разредне наставе 

Ранчић Весна, родитељ 

Спишјак Маријана, педагог – КООРДИНАТОР 

Момиров Иванка, директор школе   

 

ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ  ИНДИВИДУАЛНИ 

ОБРАЗОВНИ ПЛАН – ПРИЛОГ ПО ОДЕЉЕЊИМА  

 

Ред. 

Број 

Врста активности Време 

реализације 

Реализатори 

 Сачинити Годишњи план рада септембар Тим за ИО 

 Евидентирати ученике којима је потребна 

додатна подршка у образовању и васпитању 

септембар, 

током 

године 

педагог, 

наставници 

 Прибављање сагласности родитеља за 

спровођење индивидуалног образовног плана 

ИОП - а 

септембар, 

током 

године 

    педагог 

 Анализа нивоа постигнућа и дефинисање 

образовног минимума за сваког ученика 

кватрално наставници, 

педагог 

 Израда инд. планова рада из наставних 

предмета за које постоји потреба 

током 

године 

наставници, 

педагог 

 Праћење напредовања ученика током 

године 

наставници, 

педагог 

 Вредновање и оцењивање постигнућа ученика кватрално наставници 

 Постављање нових захтева ученицима који су  

успешно савладали претходно постављене 

захтеве 

кватрално наставници 

 Анализа постигнућа ученика који су радили по 

посебном програму 

децембар / 

јун 

наставници, 

педагог 

 Планирано је 6 састанака за ову школску годину током 

године 

Тим за ИО 

 Стручно усавршавање запослених из области 

инклузије 

током 

године 

Тим за ИО 

КООРДИНАТОР ТИМА       Маријана Спишјак 
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ТИМ ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ У ОБРАЗОВАЊУ 

 

Све ОС од 1 – 8. разреда 

Спишјак Маријана, педагог  

Момиров Иванка, директор 

 

Циљ додатне подршке у образовању и васпитању  је постизање оптималног укључивања 

ученика у редован о – в. процес и осамостаљивање у вршњачком колективу и његово 

напредовање. 

Сви актери могу да добију посебну стручну помоћ у погледу спровођења инклузивног 

образовања. 

Рари остваривања додатне подршке у образовању и васпитању  школа остварује сарадњу са 

органима локалне самоуправе – ИРК и другим организацијам и установама на локалном и 

ширем нивоу – Центар за социјални рад, Дом здравља, СШ ''Мара Мандић'' Панчево, колеге 

које се баве праксом...  

Посебну помоћ могу да пруже лица компетентна у области спровођења инклузивног 

образовања као и школе које су постале пример допбре праксе у спровођењу спровођења 

инклузивног образовања. 

 

ПЛАН ТИМА ЗА ПСИХОЛОШКЕ КРИЗНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ  

 

Ђукић Хермина, проф. разредне наставе 

Бугариновић Драган, проф. физичког васпитања 

Михајлов Марија, проф. српског језика 

Тот Теа, проф. енглеског језика 

Спишјак Маријана, педагог  

Момиров Иванка, директор, руководилац Тима  

Тим за кризне ситуације реагује у случајевима неочекиваних појава и догађаја већих 

размера и то природним катастрофама ( избеглиштво, земљотреси, поплаве, пожари... ) и 

других дешавања ( разводи, смрт родитеља, насилна или природна смрт, сукоби, туче већих 

размера, самоубиства... )  

Улога Тима је првенствено организација психолошке прве помоћи за кризне интервенције. 

Упутство за руководиоца Тима: 

Сазнање о догађају 

Провера веродостојности догађаја 

Сазвати чланове кризног Тима 

Сазвати састанак свих запослених 

Одређује се особа која ће комуницирати са медијима 

Припрема писаног упутства за наставнике за поступање у датој ситуацији 

Тим разговара са породицом погођена кризним догађајем 

На основу прикупљених информација одлучује се о даљем поступању према запосленима, 

ученицима и родитељима, медијима... ( усмено или писмено ) 

Саветодавни рад по потреби – простор за разговор са родитељима 

У случају да се у школи деси ванредна ситуација ( као и насиље ТРЕЋЕГ нивоа ) 

обавестити координатора ШУ за превенцију насиља за јужни Банат – госпођу Весну 

Поповић, а други корај је са јединицом за превенцију насиља МПНТР РС, који се 

предузима заједно са координатором ШУ. 

 

ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА чине  

Јовановић Јелена, проф. разредне наставе 

Милошевић Александра, проф. разредне наставе 

Новокмет Братислав, проф. математике - КООРДИНАТОР 
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Бугариновић Драган, проф. физичког васпитања 

Спишјак Маријана, педагог 

Момиров Иванка, директор школе   

 

Задаци чланова Тима за заштиту деце/ученика од насиља су да: 

 

• учествују у обуци за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 

• информишу и пружају основну обуку за све запослене у установи са циљем стицања 

минимума знања и вештина неопходних за превенцију, препознавање, процену и реаговање 

на појаву насиља, злостављања и занемаривања ученика; 

• организују упознавање ученика, родитеља/старатеља и локалне заједнице са Општим 

протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања и Посебним протоколом; 

• координирају израду и реализацију програма заштите ученика од насиља (превентивне и 

интервентне активности); 

• организују консултације у установи и процењују нивое ризика за безбедност ученика; 

• прате и процењују ефекте предузетих мера у заштити ученика; 

• сарађују са релевантним установама; 

• припремају план наступа установе пред јавношћу и медијима; 

• организују евидентирање појава насиља; 

• прикупљају документацију; 

• извештавају стручна тела и органе управљања. 

 

ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА и ПРЕВЕНЦИЈЕ 

ТРГОВИНЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ У ОБРАЗОВАЊУ 

 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Формирање Тима за заштиту 

ученика од насиља  и трговине деце и младих у 

образовању 

Упознавање чланова Тима за 

заштиту ученика од насиља и трговине деце и 

младих у образовању са 

задацима и обавезама Тима; 

Упознавање чланова Тима са 

правном регулативом, Општим и Посебним 

протоколом за заштиту ученика од насиља и 

процедуром и поступцима интервенције у 

заштити ученика од насиља и трговине деце и 

младих у образовању; 

Дефинисање улоге и одговорности у примени 

процедура и поступака 

Утврђивање начина евидентирања насилног 

понашања међу ученицима 

Утврђивање корелација са 

програмским садржајима обавезних и изборних 

предмета и ваннаставних активности у циљу 

превенције насиља и трговине деце и младих у 

образовању – УДВ, ПАС ''10 корака'', СА и ЧОС 

чланови Тима, 

директор 

 

секретар школе, 

 

Школски одбор 

 

и сви учитељи и 

преддметни 

наставницима 

август, 

септембар 

 

и током године 

Упознавање Наставничког већа, Школског 

одбора, Савета родитеља и Ученичког парламента 

са Општим и 

чланови Тима, 

директор 

чланови Тима, 

септембар, 

 

октобар 
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Посебним протоколом за заштиту ученика од 

насиља и трговине деце и младих у образовању; 

Упознавање Наставничког већа, Школског 

одбора, Савета родитеља и Ученичког парламента 

са Програмом заштите деце/ученика од 

насиља и и трговине деце и младих у образовању 

и евентуална  модификација Програма у складу са 

предлозима Наст. већа, Савета родитеља и ШО...; 

 

директор 

Упознавање ученика са правилима понашања и 

последицама непоштовања правила, са 

правилником за заштиту ученика од насиља и 

трговине деце и младих у образовању; 

Развијање културе понашања 

Развијање толеранције на 

различитост; 

Упознавање ученика са техникама ненасилног 

решавања конфликта; 

Организовање трибина на тему 

заштите деце од насиља и трговине деце и младих 

у образовању ( у сарадњи са Црвеним крстом ) 

хуманитарне акције, квизови, фер плеј турнири, 

недеља лепих порука и сл... 

 

одељенски 

старешина, 

 

наставници, 

стручна 

служба, директор, 

наставници 

грађанског 

васпитања 

 

едукатори 

Црвеног 

крста 

септембар 

 

током године 

 

прво 

полугодиште 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Праћење учесталости појединих 

облика насиља (истраживање, анализа 

евидентираних случајева...); 

Израда извештаја о учесталости 

насиља у школи за Наставничко веће, стручна 

већа, Школски одбор, 

Савет родитеља, Ученички парламент 

чланови Тима током године 

 

Сарадња са релевантним службама Стручна служба 

чланови Тима, 

наставници 

током године 

 

Праћење примене поступака и 

процедура у ситуацијама насиља и трговине деце 

и младих у образовању; 

Праћење реализације активности предвиђених 

Програмом заштите деце од насиља и трговине 

деце и младих у образовању; 

чланови Тима 

 

током године 

 

Кординатор Тима – Братислав Новокмет 

 

Протокол заштите ученика од насиља, родно заснованог насиља и трговине деце и младих 

у образовању - Процедуре и поступци интервенције 

Процедуре и поступци интервенције у заштити деце од насиља, родно заснованог насиља и 

трговине деце и младих у образовању су сачињени на основу Посебног протокола за 

заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно – васпитним 

установама. 

 

ТИМ ЗА ДИГИТАЛНО ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ  
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Ђоковић Маријана 

Милошевић Александар 

Петровић Саша 

Спишјак Маријана 

Момиров Иванка 

 

Насиље коришћењем информационих технологија ( електронско насиље ) чине слање 

порука електронском поштом, СМС - ом; ММС - ом, путем веб сајта, четовањем, 

укључивањем у форуме и сл. 

Програм рада дигиталног насиља оствариваће се на часовима редовне наставе, ЧОС и кроз 

радионице за ученике, наставнике и родитеље – ПРИРУЧНИК ЗА ДИГИТАЛНО 

НАСИЉЕ. 

За више информација за безбедност деце на интернету посетити САЈТ – 

http://bezbedaninternet.ombudsmanapv.org 
 

ЗЛОУПОТРЕБА 

Злоупотреба ученика представља све што појединци или институције чине или не чине, а 

што директно утиче или индиректно шкоди ученицима или им смањује могућност за 

безбедан и здрав развој. 

Чланови тима за заштиту деце од злостављања информишу по потреби стручне службе ван 

школе ( Центар за социјални рад; МУП на телефон 013/741 – 038 ) 

Тим за заштиту деце од злостављања се договара о заштитним мерама и прати ефекте  

По потреби насиље се пријављује надлежном Центру за социјални рад, ПС, Хитној помоћи 

194 ако постоји повреда 

 

ЗАНЕМАРИВАЊЕ И НЕМАРНО ПОСТУПАЊЕ 

Занемаривање и немарно поступање представљају случајеве пропуштања установе или 

појединца да обезбеде услове за правилан развој ученика у свим областима, што у 

противном може нарушити његово здравље, физички, ментални, морални, духовни и 

друштвени развој. 

 

 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА УЧЕНИКА 

Експлоатација ученика односи се на њихов рад у корист других особа или установе. Она 

обухвата и киднаповање и продају деце у сврху радне или сексуалне експлоатације. Ове 

активности имају за последицу нарушавање физичког или менталног здравља, образовања 

као и моралног, социјалног и емоционалног развоја ученика. Процедура у случају 

занемаривања, немарног поступања и експлоатације ученика 

Чланови тима за заштиту ученика од злостављања информишу по потреби стручне службе 

ван школе ( Центар за социјални рад; ПС на телефон 192 ) 

Тим за заштиту деце од злостављања се договара о заштитним мерама и прати ефекте 

предузетих мера 

 

ПРЕВЕНЦИЈА ТРГОВИНЕ ДЕЦОМ И МЛАДИМА У ОБРАЗОВАЊУ 

 

У оквиру превенције обавестићемо НВ, Савет родитеља и ШО, као и саме ученике о 

превенцији трговине децом и младима у образовању и активностима којима ћемо се бавити 

током читаве школске године – сарадња са МП и МУП – предавања на ЧОС – у 

препоручене теме, обележавање Дана превенцији трговине децом и младима – 18. 10. преко 

разгласа, на ЧОС, на часовима редовне наставе и изборне наставе – кроз прилагођене 

садржаје, паноима, филмовима, радионицама за децу... 
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ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА И МАЛОЛЕТНИЧКЕ 

ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ 

 

Циљ овог програма је примарна превенција асоцијалног понашања. Сви учесници 

образовно – васпитног  програма благовремено ће радити на откривању тешкоћа у учењу и 

понашању ученика и снимању породичних проблема.  

На ЧОС разрадити теме које се односе на превенцију насиља – родно заснованог насиља – 

кроз радионице. Учесници : све ОС, педагог,  специјални педагог из Центра за социјални 

рад, стручна служба Дома здравља и ПС Ковин, као и посебни програми  

 

САДРЖАЈ 

 

РАЗРЕД ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

Упознавање са правилником о 

понашању ученика, говорити о РОДНО 

ЗАСНОВАНОМ НАСИЉУ – ШТА ЈЕ ТО 

I- VIII IX Наст. разр. и 

предметне наставе, 

ОС 

ВРСТЕ РОДНО ЗАСНОВАНОГ НАСИЉА - 

Праћење успеха и понашања ученика 

I –VIII Током 

године 

Одељ.старешине 

Педагог  

Увођење у методе и технике 

успешног учења 

V IX, X Педагог 

Конструктивно решавање сукоба – УДВ 

4. и 5. разред 

VI XI  

Оспособљавање ученика да 

препознају различите облике насиља – 

''ПАС 10 КОРАКА '' – 6. и 7. разред 

 

V, VI X, XI Педагог  

Укључивање ученика у различите нтересне 

групе и секције – ЗАЈЕДНО ДЕЧАЦИ И 

ДЕВОЈЧИЦЕ 

I – VIII IX Предметни  

наставници 

Организовање различитих културних  

активности – ЗАЈЕДНО ДЕЧАЦИ И 

ДЕВОЈЧИЦЕ 

I – VIII Током 

године 

Разредне старешине 

Укључивање у разне хуманитарне акције I – VIII Током 

године 

ОС,  

ЦК 

Оспособљавање ученика за правилно 

коришћење слободног времена 

V - VIII Током 

године 

Одељ.старешине 

Педагог  

Рад на превенцији болести зависности I – VIII Током 

године 

ОС, Педагог 

 проф. биологије 

Подизање педагошке 

културе родитеља – РОДНО ЗАСНОВАНО 

НАСИЉЕ – НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА 

I – VIII Током 

године 

Одељ.старешине 

Педагог  

 

Обука чланова тима за заштиту деце 

од злостављања И РОДНО ЗАСНОВАНОГ 

НАСИЉА 

Чланови 

тима 

Током 

године 

Министарство 

Просвете 

Сарадња са Центром за 

социјални рад 

 Током 

године 

Педагог 

Интензивирање васпитног рада на свим 

часовима 

I – VIII Током 

године 

ОС, Педагог  

 

Све активности ће се урадити кроз часове редовне и изборне наставе, радионичарски и на 

родитељским састанцима. 
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 ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ ( ЧЛАН 130, СТАВ 

14. ТАЧКА 4 ЗОСОВ ) 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА: 

Иванка Момиров, директор школе 

Маријана Спишјак, педагог школе 

Ана Ритопечки, професор хемије 

Ђорђевић Михајлов Марија, професор српског језика 

Анђелков Весна, наставник разредне наставе 

Николић Наташа, професор разредне наставе 

Родитељ 

Пантелић Нађа, представник УП 

Представник локалне самоуправе 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе стараће се о:  

 унапређивању рада установе – примена ИКТ, иновације у учењу, угледни часови, 

пројектна настава... 

 пратиће остваривање школског програма – кроз различите наставне и ванаставне, 

културне и спортке активности 

 циљева и стандарда постигнућа – применом разних тестова, анкета... 

 развоја компетенција -  

 пратиће резултате рада наставника и стучног сарадника – непосредном посетом 

часовима, учешћен на разним манифестацијама и културним догађајима...  

 резултате рада ученика – непосредном посетом часовима приликом провере знања – 

усмене и писмене, разовором са ученицима и родитељима 

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 

ОС 7. и 8 - их разреда,  

Спишјак Маријана, педагог,   

Момиров Иванка, директор школе   

Професионално васпитање и усмеравање ученика одвија се кроз све облике наставног и 

ваннаставног рада. 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

                     

Ред. 

број 

Врста активности Време 

реализације 

Реализатори 

 Сачинити Годишњи план рада септембар Тим за ПО 

 Укључивање одељењских старешина у 

активности тима и начинима рада 

септембар Наставници, 

Тим за ПО 

 Реализација радионица ПО за ученике 7. 

разреда 

током 

године 

наставници, 

педагог 

 Реализација радионица ПО за ученике 8. 

разреда 

током 

године 

наставници, 

педагог 

 Ученици 8. р. који нису сигурни у избор 

будућег занимања и желе урадиће тест ТПИ 

април, мај педагог 

 Посета и представљање средњих школа 

нашим ученицима 8. разреда, у нашој школи 

мај, јун наставници, 

педагог 
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 Планирано је 4 састанака за ову школску 

годину 

током 

године 

Тим за ПО 

 Стручно усавршавање запослених из области 

ПО 

током 

године 

Тим за ПО 

 

КООРДИНАТОР ТИМА – Вулетић Маша 

 

 

 

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ -  

У САРАДЊИ СА ДОМОМ ЗДРАВЉА И ЦРВЕНИМ КРСТОМ 

 

Циљеви програма: 

Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим 

начином живота и развојем хуманизације односа међу људима 

На часовима физичког васпитања говорити о значају редовног похађања часова за здравље 

и правилан развој ученика. 

на ЧОС разговарати о прикладној одећи и обући за чсове физичког васпитања, о 

одржавању личне хигијене и тела и опреме. Такође поразговарати о хигијени радних 

просторија и санитарних чворова, употреби течног сапуна и сушача за руке. 

Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно 

делују на здравље. 

Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, 

заштити и унапређењу здравља ученика 

Редовно вршити систематске прегледе и вакцинацију  у сарадњи са Домом здравља 

На часовима редовне наставе из прилагођених предмета говорити о болести и превенцији, 

заштити од њих, искористити и теме о здравом начину живота и здравој храни... 

 

Садржај рада 
Разред  

 

 Време Реализатори 

Одржавање личне хигијене и 

хигијене школских просторија 
1 – 8. р.  

током 

године 

Сви ученици 

и радници 

школе 

Утврђивање сопствених потреба за 

храном и њихов однос са растом и 

развојем - Разноврсна исхрана 

Формирање навика у вези са 

правилном исхраном 

 

1 – 8. р.  
током 

године 

ОС, проф. 

биологије, 

мед. сестре 

Стицање основних хигијенских 

навика: прање руку, купање, 

хигијена уста и зуба, хигијена 

одевања и хигијена становања 

1 – 8. р.  
током 

године 

ОС, проф. 

биологије, 

мед. сестре 

Налажење задовољства у 

физичким активностима – вежба, 

спорт рекреација, игра, значај 

одмарања 

1 – 8. р.  
током 

године 

ОС, проф. 

физичког 

Болести зависности 

 
7. р.  

током 

године 

ОС и Тим за 

превенцију 
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Садржај рада 
Разред  

 

 Време Реализатори 

Здрави стилови живота  

 
5 – 8. р. 

током 

године 

ОС и Тим за 

превенцију, 

педагог 

Научити основна правила о 

безбедности у кући, школи и 

заједници 

Спречавање инцидената 

Безбедно кретање у саобраћају 

1 – 8. р.  
током 

године 

ОС, ПС 

Ковин 

Упознати се са односима у 

породици и пријатељима: 

Склапати пријатељства са другом 

децом 

Сарађивати у продици и школи 

Савладавати конфликтна и туђа 

нерасположења 

Савладати широк дијапазон 

интеракција са људима различитих 

узраста, културе и традиције 

1 – 8. р.  
током 

године 
ОС, педагог 

Оспособити ученике да: 

Перципирају индивидуалне 

разлике међу половима 

Сарађују са супротним полом – 

усвајање вештина ненасилне 

комуникације 

Науче да помажу другима када је 

то потребно – развој другарства и 

узајамна помоћ 

1 – 8. р.  
током 

године 
ОС, педагог 

Промене у пубертету - 

хуманизација односа међу 

половима 

5 – 8. р. 
током 

године 

ОС, педагог, 

психолог 

Дома 

здравља 

Знати сачувати здраву околину 1 – 8. р.  
током 

године 

ОС, проф. 

биологије 

 

 

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ УПОТРЕБЕ СРЕДСТАВА ЗАВИСНОСТИ  И 

НАРКОТИКА У ШКОЛИ - ПАС 

Програм ће се реализовати кроз редовну наставу, ЧОС, секције, предавања ( 

стручњаци из области медицине, МУП – а, спољни сарадници ), превенција ПАС - ''10 

корака'' – радионице, УДВ, БТ 

 

ЦИЉ 

 
разред носиоци активности 

Стицање основних хигијенских навика I-IV разр.стареш. 

Опасности неправилног и нестручног коришћења 

лекова 
I-IV разр.стареш. 

Упознати ученике са појавом да неки млади 

користе ПАС 
V-VIII разр.стареш. 
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Штетност ПАС-а и безнадежна будућност особа 

које их користе 
V-VIII разр.стареш. 

Оформити фонд знања и навика код ученика који 

ће им омогућити да кажу „НЕ“ када се нађу у 

ситуацији да им се понуди ПАС 

V-VIII разр.стареш. 

ЗАДАЦИ 

Развијање здравог стила живота ученика 

Улога правилне исхране за организам наст. биологије 

Препознавање здраве и неисправне хране наст. биологије 

Лекови - хемијске материје (боје , лакови, 

пестициди) 

наст. хемије 

Правилно - неправилно коришћење хемијских 

материја 

наст. хемије 

ПОШТОВАЊЕ ЗАКОНА ПРОПИСА И ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 

Шта су правила и вредности током године – ЧОС и настава 

Шта је одговорно понашање током године – ЧОС и настава 

Зашто је погрешно понашање користити алкохол предавач: лекар из ДЗ / октобар 

Како препознати и одолети притиску да се почне са коришћењем дроге или ПАС-а 

 

Утицај културе и субкултуре вршњака на 

понашање актив наст. историје 

''10 корака'' Радионице 

Како потреба да нас други прихвате утиче на 

понашање 

радионице – наставници 

оспособљени за овај вид рада на 

ЧОС 

Наставити сарадњу са кадром у полицији и 

социјалној служби који је задужен за пружање 

помоћи школи цео колектив 

Информисање родитеља о порасту насиља међу 

школском децом и укљичивање родитеља у рад на 

сузбијању оваквог понашања  

 

Раз. старшина, директор, 

пом.директора 

 

Конкретније акције превенције употребе ПАС-а биће утврђене после обраде упитника и 

утврђивања реалног стања у школи - ''10 корака'' 

Програм превенције насиља реализоваће се кроз сарадњу са наставницима физичког 

васпитања, кроз спортске активности, часове ЧОС и ОЗ и радионице за мирно разрешавање 

конфликата по књизи „Конфликти и шта с њима", УДВ, БТ 

Кроз радионице, уз посебно ангажовање ризичне деце, реализоваће се следећи програмски 

задаци: 

Олакшавање процеса прилагођавања на школу и подстицање социјалне интеграције 

Подстицање развоја свести о себи 

Развијање оптималних стратегија за решавање индивидуалних проблема 

Развијање комуникативне способности, вештина ненасилне комуникације и 

конструктивног разрешавања сукоба. 

Вође радионица: педагог, ОС, наставници са сертификатом 

 

План остваривања ПАС на часовима одељског старешине 

 

Садржај рада разре

д 

Месец 

Хигијена учионица I IX 
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Брига о здрављу треба да постане свакодневна навика I X 

Значај физичке активности, правилно држање тела, 

правилно коришћење лекова 

II XI 

Шта смо прочитали, гледали на ТВ, чули о здрављу и 

хигијени 

III IX 

Појам заразних болести, настајање, ширење и мере 

заштите 

IV IX 

Чиниоци који угрожавају живот и здравље IV XII 

Штетност ПАС-а и безнадежна будућност особа које га 

користе 

V II 

Развијање свести о штетности конзумирања алкохола, 

дувана и наркотика 

VI V 

Упитник којим се долази до правог пресека стања у 

школи 

VII X-XI 

Наркомани међу школском децом, Рећи НЕ када им се 

понуди ПАС 

VII II-III 

Превенција на нивоу општине VIII X-XI 

Болести зависности и учешће и борби против њих VIII II-III 

 

ПРОГРАМ ПРИМЕНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА  

 

Циљеви: 

Упознати што већи број деце и одраслих  ( родитеља и наставника ) са Конвенцијом о 

правима детета. 

Протумачити права и одговорности везане за та права. Створити услове за усвајање и  

уношење дечјих права у свакодневни живот. 

Омогућити и подстицати учешће деце у остваривању Конвенције. 

Мотивисати одрасле и децу на заједничке активности (које ће омогућити остваривање 

нарушених дечјих права) 

Ублажити трауме и пропусте који су настали у време сукоба и санкција. 

Начини реализације: 

Кроз активности у оквиру „ Дечје недеље“ 

Кроз часове одељењских заједница 

II - IV разред 

Игре из приручника за примену „Буквара дечјих права“ аутора Љубице Бељански-Ристић 

(1. Буквар  дечјих... 2. Ко је Мргуд; 3. Хвалим се имам име; 4. Тражим, дајем, примам; 5. 

Нећу да будем сам; 6. Следи крила птице; 7. Растимо.) 

IV разред 

Припрема приредбе за пријем првака (из Буквара) 

V-VI разред 

Радионице из приручника за примену „Буквара дечјих права“ аутора Љубице Бељански-

Ристић 

(Како се зове ово право; Који је број ово право; Које врсте ово право; Жеље и потребе; 

Отпори и препреке). 

VII-VIII разред 

Радионица из приручника за примену „Буквара дечјих права“ аутора Љубице Бељански - 

Ристић 

(Било једном једно место). 

Кроз секције у млађим разредима 

Ликовна секција - бојење картица дечјих права, израда илустрација за дечја права. 

Литерарна и рецитаторска - учење песама из Буквара и писање радова на тему дечјих права. 

Музичка секција - певање песама из Буквара. 
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Кроз секције у старијим разредима 

Еколошка секција - спровођење акције уређења школског дворишта и рад на 

оплемењивању учионица зеленилом. 

Ликовна секције - израда илустрација дечјих права и отганизовање излоæбе радова. Израда 

плака за најављене акције. 

Литерарна и новинарска секција - 

 

Кроз програм ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА 

 

ПРОГРАМ ПРИМЕНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА ( ПРОЈЕКАТ 

БУКВАР ДЕЧЈИХ ПРАВА ) – ЗАДУЖЕНЕ КОЛЕГЕ СА СЕРТИФИКАТОМ 

Овај програм се првенствено спроводи кроз рад Ђачког парламента и 

реализацију наставе грађанског васпитања, посебно у седмом разреду. У току 

школске године, користиће се и садржаји редовне наставе и ваннаставних активности 

за остваривање следећих задатака: 

 

САДРЖАЈ РАЗР

ЕД 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

Прихватање своје 

индивидуалности и 

различитости од других 

I- VIII Током 

године 

Стручни сарадници 

и наставник 

грађанског 

васпитања 

Развијање позитивне слике о 

себи и подстицање самопоштовања 

I- VIII Током 

године 

Стручни сарадници 

и наставник 

грађанског 

васпитања 

Разумевање и уважавање 

потреба других 

I- VIII Током 

године 

Стручни сарадници 

и наставник 

грађанског 

васпитања 

Васпитавање деце као дела 

породице, поштовање 

родитеља и осталих чланова 

породице 

I- VIII Током 

године 

Разредне старешине 

Омогућавање права на 

развијање националног и 

културног идентитета, права на 

лично мишљење и приватност 

I- VIII Током 

године 

Разредне старешине 

Омогућавање деци права на 

развој свих индивидуалних 

потенцијала и живот у 

слободном друштву, у миру 

и толеранцији 

I- VIII Током 

године 

Разредне старешине 

Заштита од злоупотребе 

деце, посебно социјално 

угрожене и деце без родитеља 

I- VIII Током 

године 

Разредне старешине 

и стручни сарадници 

 

ЕДУКАТИВНИ И ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ ЗА РАЗВОЈ, МИР И ТОЛЕРАНЦИЈУ  

 

Циљ овог програма је развијање хуманих, толерантних и равноправних односа 

међу људима. Задатак је да се ученици у зависности од узраста обуче и  усвоје  знања из те 

области 
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САДРЖАЈ РАЗРЕД ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

Развијање свести о 

равноправности полова -  

I- VIII Током године ОС , педагог  

 

Упознавање са психичким и 

физичким променама у 

пубертету 

VI, VII IV, V ОС , педагог,  

психолог  

Дома здравља, 

патронажна 

сестра 

Подстицање процеса 

социјализације и развијање 

хуманих односа међу 

половима 

I- VIII Током године ОС , педагог,  

 

Реализација наставе 

грађанског васпитања 

I- VIII XI учитељи,  

ОС , педагог 

Реализација програма 

Ђачког парламента 

VII - VIII IX Координатор, 

ОС , педагог 

Укључивање у различите 

хуманитарне акције 

I- VIII Током године учитељи, 

ОС , педагог 

Предности и ограничења 

појединих стилова у 

разрешавању конфликата 

I- VIII Током године учитељи 

ОС , педагог,  

 

Хуманизација међуљудских 

односа, развијање 

другарства и позитивних 

односа између дечака и 

девојчица 

I- VIII Током године учитељи 

ОС , педагог,  

 

 

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ 

Малолетничка деликвенција као друштвена појава постоји свуда па и у општини Ковин и у 

школи. Тако основни задатак Школе је васпитни задатак који је усмерен на развијању 

позитивних ставова и сузбијању ове појаве међу ученицима. 

Сваки ОС је дужан да о проблематичном понашању ученика најпре обавеси ОВ, стручног 

сарадника, дитектора, па Тим, да би се правовремено реаговало на сузбијању истог. Након 

престанка наше моћи обавештавају се институције задужене за малолетничку деликвенцију 

– Центар за социјални рад, школски полицајац, ПС Ковин... 

 

ПРОГРАМ ЕКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Циљ овог програма је да упозна ученике са последицама промене природне 

средине и потреби да се брину о заштити животне средине, као цивилизацијској 

обавези човечанства. Неопходно је да се од првог до осмог разреда врши доградња 

моралних принципа ученика у односу на природу и окружење, подизањем еколошке свести 

и вежбањем еколошки прихватљивог понашања 

Реализовање основних задатака могућа је кроз наставне и ваннаставне активности 

 

САДРЖАЈ 

 

РАЗРЕД ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

Естетско уређење 

учионица, доношење 

саксија са цвећем – 

изложба ученичких радова 

I- VIII током 

читаве 

године 

Наст.разр. и 

предметне наставе, 

ОС и сви запослени 

Међународни дан озонског 

омотача – заштитимо га 16. 

I- VIII 16. 

септембар 

Одељ.старешине, 

наставници 
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септембар – разглас, 

плакати, панои 

и недеља биологије, 

географије  и ГВ 

Организовање сакупљања 

старе хартије, пет 

амбалаже, електронског 

отпада и лименки – ЕКО 

ПАТРОЛЕ праћење 

одлагања отпада и заштита 

зеленила 

I- VIII током 

читаве 

године 

Одељ.старешине, 

наставници 

биологије и ГВ 

Чишћење и уређење 

зелених површина и 

школског дворишта 

I- VIII X, XI, IV Одељ.старешине, 

наставнице 

биологије 

Светски дан заштите 

животне средине 3. октобар 

– изложба кућних 

љубимаца 

 

I- VIII почетак 

октобра 

Одељ.старешине, 

наставнице 

биологије и 

заинтересовани 

ученици 

Светски дан здраве хране 

16. октобар – пирамида 

исхране – презентација, 

предавање... 

V-VIII октобар 

 

Одељ.старешине, 

наставнице 

биологије 

Израда предмета од еко 

амбалаже ( подметача, 

украса за Нову годину... 

V-VIII децембар 

 

Одељ.старешине, 

наставнице 

биологије, 

ликовног... 

Загађивачи у нашој 

околини – испитивање, 

интервју, плакати панои 

VI разред Током 

године 

ОС, ученици 6. 

разреда и 

наставници ГВ 

Светски дан вода 22. март – 

како изгледа, а како треба 

I- VIII Током 

године 

ОС, ученици и 

наставници 

биологије, 

географије 

Уређење ентеријера школе  

(фарбање зидова, ходника,  

учионица и др.  

Школског простора) 

I-VIII Током 

године 

Разредне старешине 

Излагање ученичких радова 

у 

галерији школе 

IV-VIII Током 

године 

Наставник ликовне 

културе 

Организовање ђачке 

еколошке патроле у школи 

V-VIII XII Наставници 

биологије, 

разредне старешине, 

Ђачки парламент 

Едукација ученика путем 

еколошких радионица и 

увођење вршњачког 

образовања 

I-VIII Током 

године 

Наставници 

биологије 

Обнављање и уређивање 

биљака у школи 

I-VIII III Одељ.старешине, 

наставнице 

биологије 

Израда цветних аранжмана 

од пролећног цвећа  

I-VIII III 

поводом 

Одељ.старешине, 

наставнице 
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Дана 

школе 

биологије 

Обележавање  

Сат за нашу планету -  

I-VIII III Одељ.старешине, 

наставнице 

биологије 

 

Обележавање  

Дана планете Земље -  

I-VIII 22. април ОС, ученици и 

наставници 

биологије, 

географије 

Обележавање Светског 

дана  

заштите животне средине и 

 редовно одржавање 

зелених површина – садња 

и одржавање садница 

I-VIII 5/ јуни Одељ.старешине, 

наставници 

биологије 

Уређење школске фасаде –  

мурали – изложба на тему 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

I-VIII Током 

године 

Одељ.старешине, 

Наставник ликовне 

културе 

 

 

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ чине: 

 

Стоја Сенка, библиотекар, координатор  Тима 

Милошевић Александра, професор разредне наставе 

Дивнић  Јелена, професор  историје 

Секељ  Јожеф, професор  физике 

Ђоковић  Маријана, професор  енглеског  језика 

Бугариновић  Драган, професор  физичког  васпитања 

Момиров  Иванка, директор  школе 

 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Оквир професионалног развоја наставника и стручних сарадника обухвата и стално 

стручно усавршавање, развијање компетенција ради бољег обављања посла, унапређивања 

нивоа постигнућа ученика. Потребе и приоритете школа планира на основу резултата 

самовредновања квалитета рада, личних приоритета наставника и стручних сарадника, као 

и на основу извештаја о остварености стандарда постигнућа, задовољства родитеља и 

ученика. 

 Стално стручно усавршавање остварује се угледним часовима са дискусијом и анализом, 

излагањем програма и семинара на састанцима стручних већа са обавезном дискусијом и 

анализом, приказом књиге, дидактичког материјала, приручника и друго, остваривањем 

програма огледа, пројеката, истраживања, похађањем акредитованих семинара и разним 

активностима које организује Министарство - стручни скупови, летње и зимске школе, 

програме обука и студијска путовања.  

У наредној школској години наставници и стручни сарадници школе учествоваће у бројним 

облицима стручног усавршавања. 

 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
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На основу  Правилника о сталном стручном усавршавању – наставници су обавештени да 

припреме за школску 2018/2019. г., сопствени план стручног усавршавања. Такође, и 

стручна већа из области предмета сачиниће планове стручног усавршавања, којим ће се 

реализовати угледни часови, предавања, међусобне посете наставника ради размене 

искуства и узјамног учења, посебно у примени ефикаснијих метода и облика наставног 

рада, као и примени одговарајућих наставних средстава. Учествовање на семинарима ће 

имати ефекте ако у свом наставничком раду примене оно што су научили. 

Сагледавање постојећег стања 

на основу SWOT анализе 

 

Септембар 

Консултације, 

техника SWOT 

анализа 

Тим за стручно 

усавршавање, 

директор школе 

Израда Плана стручног 

усавршавања за текућу 

школску годину у складу са 

одабраним приоритетима из 

Развојног плана 

Септембар 

Састанак Тима за 

стручно 

усавршавање и 

Тима за развојно 

планирање 

Тим за стручно   

усавршавање,Педа

гошки колегију, 

НВ 

Упознавање запослених са 

Правилником о стручном 

усавршавању 

Септембар 
Презентација на 

седници НВ 

Тим, Педагошки 

колегијум, 

секретар школе 

Информисање запослених о 

могућностима напредовања и 

стицања звања 

Октобар - 

новембар 

Предавање на 

седници НВ 

Тим за стручно 

усавршавање 

секретар школе 

Праћење примене стечених 

знања са семинара кроз 

педагошко-инструктивни увид 

Октобар - 

април 

Посете часовима, 

стручна размена 

на нивоу већа, 

консултације 

Тим, стручна 

служба, директор, 

Тим за 

самовредновање 

Праћење организације и 

спровођења угледних часова на 

нивоу стручних већа 
Октобар - мај 

Стручна размена, 

присуство 

часовима 

Тим, стручна 

служба, директор, 

Тим за 

самовредновање 

Стручна размена информација 

са семинара на нивоу 

Наставничког већа 

 

На крају 

сваког 

класификацио

ног периода 

Предавања, 

презентације 

Тим за стручно 

усавршавање, 

наставници, 

стручна служба 

Анализа  базе података о 

стручном усавршавању 

(професионални досијеи 

запослених) 

Током године 

Ажурирање базе 

података 

Тим за стручно 

усавршавање 

секретар школе 

Праћење организације увођења 

приправника у самосталан 

васпитно образовни рад 

Током 

школске 

године 

Консултације, 

посете часовима 

Тим за стручно 

усавршавање , 

директор школе, 

ментори 

Полугодишње извештавање  о 

стручном усавршавању  

запослених  на седницама 

Педагошког  колегијума и 

Наставничког већа 

Децембар, 

мај 
Извештај Координатор Тима 

Израда  плана за наредну 

школску годину 
јун 

Састанак, анализа 

извештаја 

Тим, Педагошки 

колегијум 

Начин праћења реализације: Записници Тима,  стручних већа, Педагошког колегијума, 

Наставничког већа 
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За приправника, директор школе ће одредити ментора који ће пратити његов рад и давати 

неопходна упутства.  

Школа располаже са минимумом финансијских средстава за стручна усавршавања 

наставника  и  стручних  сарадника. 

Општи став школе: перманентно усавршавање наставника  је обавезно, као и 

осавремењивање образовно – васпитног рада. 

 

Сваки  наставник је обавезан да у току школске године: 

1) одржи угледни час наставе, прикаже активност, тему, резулатате праћења 

развоја детета и ученика, 

2) присуствује огледним часовима, приказима активности, деловима акционог истраживања 

педагошке праксе 

3) присуствује стручним састанцима на којима се остварује поједини облик стручног 

усавршавања, а који су у вези са пословима наставника, васпитача и стручног сарадника; 

4) учествује у изради развојног плана установе. 

Обавеза наставника и  стручних  сарадника  је похађање стручних семинара које одобрава  

Завод  за  стручно  усавршавање  наставника  и  стручних  сарадника. 

За наставнике је обавезно учешће у организацији и реализацији такмичења 

И ми сами можемо да будемо носиоци извесног броја тема сручног усавршавања, као 

допринос унапређивању образовно - васпитне праксе. 

Наставници посебно треба да узму учешће у семинарима о 

- превенцији насиља у школама 

- инклузивном образовању 

- безбедност ученика. 

За све наставнике - приправнике покреће се процедура за стицање лиценце. 

 

ПЛАН  СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И УНАПРЕЂИВАЊЕ 

ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

НОВИ ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ  СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ  НАСТАВНИКА, 

ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА  („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 

55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – УС),   

 

НОВИНА: РАЗДВОЈЕНИ ПРОЦЕСИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВА И СТИЦАЊУ ЗВАЊА 

НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

Овим Правилником се утврђују ОБЛИЦИ стр. ус., ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ , 

ПРОГРАМИ И НАЧИНИ организовања сталног стручног усавршавања. 

 То подразумева стално РАЗВИЈАЊЕ компетенција наставника, вас. и стр. сарадника ради 

квалитетнијег обављања свог посла и унапређивање развоја ученика, односно нивоа 

њихових постигнућа. Стр. ус. подразумева стицање нових и усавршавање постојећих 

компетенција важних за унапређивање о – в. рада. 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА: 

НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ МЕТОДИКУ НАСТАВЕ 

ПОУЧАВАЊЕИ УЧЕЊЕ 

ПОДРШКА РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ 

КОМУНИКАЦИЈИ И САРАДЊИ 

КОМПЕТЕНЦИЈА ОБУХВАТА – ЗНАЊЕ – ПЛАНИРАЊЕ – РЕАЛИЗАЦИЈУ – 

ВРЕДНОВАЊЕ /ЕВАЛУАЦИЈУ/ УСАВРШАВАЊЕ 

Стручно усавршавање је обавезно за све запослене, без обзира да ли су на одређено или 

неоређено време, план Стр. ус. је саставни део ГПРШ, усклађен је са ШРП и резултатима 
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самовредновања, а НВ у јуну разматра извештај директора о стручном усавршавању 

наставника, стр. сарадника са анализом резултата примене стечених знања и вештина 

 

Извештај са анализом је саставни део годишњег извештаја о раду школе и доставља се ШО 

на усвајање. 

Педагошки колегијум одређује свог члана, који прати остваривање плана СУ школе и о 

томе тромесечно извештава директора 

Наставник, стр. сарадник дужан је да у току 5 г. оствари најмање  100 бодова из различитих 

облика стручног усавршавања, од чега најмање 80 бодова из одобрених програма и 20 из 

стручних скупова. 

У оквиру пуног радног времена наставник, и стр. сар. има 64 сати годишње различитих 

облика стр. ус.  

44 сата које предузима установа – угледни часови, наст. и ваннаставне активности, 

представљање књиге, пример добре праксе ... 

20 сати – 2 једнодневна семинара и 4 стручна скупа 

Сат похађања обуке стручног усавршавања има вредност бода. дан учешћа на стручном 

скупу има вредност 1 бода као и дан учешћа на стручном скупу 

 

Нови бодови сакупљају се од 2014/2015. до 2019/2020.  

Праћење и остваривање стр. усавршавања 

Школа: 

прати остваривање плана свих облика стр. ус. 

води евиденцију о стр. ус. 

вреднује резултате стр. ус. 

анализира резултате самовредновања и спољњег вредновања 

предузима мезе за унапређивање компетенције наставника, стр. сарадника према 

утврђеним потребама 

предузима мезе за унапређивање компетенције наставника, стр. сарадника према 

утврђеним потребама планирањем додатног стручног усавршавања 

 

Евиденцију о стручном усавршавању и професионалном развоју чува установа у досијеима 

наставника и стр. сарадника. 

Распоред одсуства наставника ради стручног усавршавања планира Педагошки колегијум. 

Стр. ус. планира установа у складу са својим потребама и приоритетима. 

ПОТРЕБЕ И ПРИОРИТЕ Стр. ус.  установа планира на основу исказаних ЛИЧНИХ 

планова ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА наставника, резултата самовредновања и 

вредновања квалитета рада установе, извештаја о остварености стандарда постигнућа. 

ЛИЧНИ план ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА сачињава се на основу самопроцене нивоа 

развијености свих компетенција за професију коју запослени обавља у школи. 

 

ПРОГРАМ РАДА НАСTАВНИЧКОГ ВЕЋА ПО ОБЛАСТИМА - 

Представници УП – ЂЕРИЋ ЛАНА 8/3 ( замена Јовановић Данило ) 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ ДИНАМИКА НОСИЛАЦ ПРАЋЕЊЕ 

РЕАЛИЗ. 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ    

1. Анализа организационо - техничких 

припрема 

за почетак рада у наредној години 

   

припремљеност објекта АВГУСТ Директор,  

педагог 

 

Организације о – в.  рада    
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број и структура одељења 

( успех, соц. статус, број ученика по 

одељењима ) 

АВГУСТ педагог  

пед -психолошка заснованос распореда 

часова 

   

подела предмета на наставнике    

школски календар    

организација специјализованих и 

иниверзалних објеката - распоред и 

фрекванција коришћења 

   

Организација екскурзија и излета    

припрема екскурзија и излета сеп/јануар НВ  

Организација школе у природи    

организација зимовања ученика дец.   

Организација летоваља зченика јун   

Организација Дана школе    

ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА 

 

   

Разматрање предлога ГПРШ  Директор, 

педагог 

 

Месечно планирање послова и радних 

задатака - доношење месечних планова 

 Директор,  

педагог 

 

Концепција планирања наставног рада  год. - 

оперативни планови 

 педагог   

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА 

   

Анализа остварених резултата у протеклој 

години - Извештај о раду 

септембар Директор,  

педагог 

 

Анализа остварених резултата на крају 

појединих квалификационих периода у току 

школске године 

октобар, 

децембар, 

март, јуни 

Директор,  

педагог 

 

Остаривање ГПРШ октобар,  

децембар, 

март, јуни 

Директор,  

педагог, 

руководиоци 

актива ОВ 

 

анализирање реализације планираног фодда 

часова 

   

остваривање појединих програма рада 

( унапређењивање наставног рада, стручног 

усавршавања... ) 

   

анализирање рада стручних органа 

( актива, већа... ) 

   

Анализа рада школе у природи    

Анализа реализације програма  педагошко 

инструктивног рада стручне службе 

 педагог,  

библиотекар 

 

дидактичко - методичка заснованост часова јануар/јуни Директор,  

педагог 

 

 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО - 

ВАСПИТНОГ РАДА 

   

Опремање специјализованих учионица новембар    
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( функција спец.учионица, опремање 

дидактичким медијима и сл. ) 

Теоријско упознавање појединих педагошких 

иновација 

током године    

Индивидуализована настава 

( потребе, функција, значај, модели ) 

октобар   

Програмирана настава 

( линеарни и разгранати програм, повратна 

информација, модели дидактичким 

материјала 

децембар   

Истоврсни и диференцирани задаци групног 

облика рада у настави 

фебруар   

Проблемска настава април   

Примена савремених поступака праћења и 

вредновања рада ученика у настави 

мај   

МОТИВАЦИЈА И СТИМУЛАЦИЈА 

УЧЕНИКА У НАСТАВНОМ РАДУ 

   

Доношење правилника о стимулативним 

мерама за ученике ( награђивање ) 

октобар   

Додела признања ученицима у току и на крају 

школске године 

децембар/јун   

КАДРОВСКА ПИТАЊА    

Анализа кадровских услова рада у школи ( 

мере за унапређивање ) 

   

ИСТРАЖИВАЧКИ РАД    

Упознавање наставника са извршеним 

истраживањима 

децембар педагог 

 

 

Шта ученици цене шта не цене код својих 

наставника 

фебруар педагог 

 

 

Тешкоће и конфликти на које ученици 

наилазе у свом раду 

април педагог 

 

 

 

ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА - 

План рада стручног већа за РАЗРЕДНУ НАСТАВУ - планирано до 8 - 9 седница 

 

Време Активности 
Носиоци 

активности 
 

Септембар 

Организација наставе, изборни предмети рук актива  

Избор дечје штампе 

Планирање активности у Дечјој недељи 

Одржавање семинара у овој школској години 

чланови актива  

Планирање распореда угледних часова по 

већима 
чланови актива  

- Организовање излета, посета позоришту, 

екскурзија 

- Превенција  насиља 

- Угледни и ММ часови 

- Школско развојно планирање 

руководиоци 

актива 
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Октобар Анализа активности остварених у Дечјој недељи 

Анализа одржаних угледних часова 

Прилагођеност ученика предметној настави 

Успех на 1. тромесечју 

- Ученици са посебним потребама-израда 

минималних програмских захтева 

ППС  

Новембар 
- Вредновање рада школе 

- Иновирани облици рада 

- Како напредују ученици по ИОП-у 

чланови актива  

Децембар 
Одржавање семинара за учитеље 

руководиоци 

актива 
 

Организовање приредбеза Нову годину и 

обележавање Дана Светог Саве 
чланови актива  

Договор о уређењу школског простора за Нову 

годину и Божић 
чланови актива  

Поклони за децу чланови актива  

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

првогполугодишта 

 
 

 

Јануар Анализа одржаних угледних часова   

реализација допунске наставе 
 

 

Учитељи о резултатима рада учитељи  

Такмичење из математике чланови актива  

  
 

Март Припрема ученика за пети разред (усклађивање 

захтева са педметним наставницима) 
руководиоц актива  

Анализа уџбеника у текућој школској години рук.већа  

Набавка уџбеника за наредну школску годину рук.актива  

Анализа успеха и дисциплине на крају 3. 

тромесечја  
 

Април Анализа угледних часова рук. већа  

Евалуација рада рук. већа  

Ускршње радости ( активности) чланови актива  

Мај Анализа угледних часова рук. већа  

Анализа активности допунског, додатног рада и 

секција 
рук. већа  

Анализа резултата са такмичења рук. већа  

Јун Успех и дисциплина ученика на крају школске 

године са изборним предметима 
ППС  

 Анализа рада стручних већа и избор 

руководилаца 
рук. већа  

 Анализа изведене екскурзија, излета и посета 

Вредновање  рада школе - шта смо урадили 

Превенција  насиља - шта смо урадили 

Угледни часови - анализа 

Развојно планирање-анализа 

чланови актива  

 

ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА СРОДНЕ ПРЕДМЕТЕ 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЈЕЗИКЕ - планирано 6 седница 

 

Месец Садржај рада 
Задужени 

наставник 
облик рада 

IX - X 

Корекција наставних планова и програма рук. актива дискусија 

Уједначавање критеријума оцењивања   

Модернизација наставе 
 

дискусија 

Истраживачка и проблемска настава  предавање 

Дистрибуција штампе за ученике 
 

дискусија 

Вредновање рада школе   

Школско развојно планирање   

ММ и угледни часови   

 

Додатни рад и улога наставника   

Планови драмске секције 
 

дискусија 

Планови рада секција 
 

 

XI - 

XII 

Оцењивање ученика 
 

 

- Угледни час 
 

 

- 1. тромесечје 
  

Актуелности 
 

дискусија 

 
Припреме за прославу Светог Саве 

 
дискусија 

 

- Крај 1. полугодишта 
  

Рецитаторске секција 
 

 

Угледни час у мултимедијалној учионици– 

енглески језик  
 

I - II 

Светосавска приредба - реализација   

Припремна настава за ученике  осмог разреда 
 

 

- Допунска и додатна настава 
 

 

III - IV 

Концепција приредбе за Дан школе 
 

 

Стручно усавршавање - посета семинарима 
 

 

Анализа рада у првом полугодишту 
 

 

Учешће ученика на Општинском такмичењу из 

Српског језика  
 

V - VI 

Такмичење рецитатора   

Анализа резултата ученика са Општинског 

такмичења из српског језика  
 

-Актуелности 
 

 

- 2. тромесечје 
 

 

Угледни час 

 
  

 

Реализација програмских задатака на крају 

школске године и успех ученика  
 

Рад већа у протеклој години   

- Анализа рада : развојно планирање, 

вредновање рада школе, ММ и угледни часови 
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- Подела часова, задужења за наредну школску 

годину и избор руководиоца актива 
  

VIII 

Планирање рада у редовној, додатној и 

допунској настави; распоред писмених 

задатака и писмених вежби 

  

Актуелности   

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ - планирано 6 седница 

 

Месец Садржај рада 
Задужени 

наставник 
облик рада 

IX  - X Организовање рада секција, допунске и 

додатне наставе  
анализа 

- Угледни  час 
 

анализа 

Школско развојно  планирање   

Уједначавање критеријума оцењивања   

Вредновање рада школа   

  
дискусија 

XI XII Успех ученика  на крају првог 

класификационог периода  
анализа 

Мере за побољшавање успеха ученика  дискусија 

Припреме за такмичења 
 

 

I-II Корелација са другим активима   

Угледни  час   

Реализација програмских задатака и успех 

ученика на крају првог полугодишта 
  

III- IV Општинска такмичења  анализа 

Успех ученика и реализација програмских 

садржаја на крају трећег класификационог 

периода 

  

Анализа резултата са такмичења   

V-VI Анализа рада актива у протеклој години и 

избор руководиоца 
  

Реализација програмских задатака и успех 

ученика на крају другог полугодишта 
  

VIII -Доношење плана рада за наредну школску 

годину 
  

Резултати са поправних испита 

 
  

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ПРИРОДНЕ НАУКЕ - планирано 6 седница 

( математика физика, хемија и биологија, ТО ) 
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Месец Садржај рада 
Задужени 

наставник 
облик рада 

IX 

Усаглашавање програма рада са одлукама 

Министарства 

сви 

чланови 
дискусија 

Потреба увођења допунске наставе 
 

анализа 

Вредновање рада школе   

Школско развојно планирање   

Планирање термина за извођење писмених 

задатака 

и планирање угледних часова 
 

дискусија 

XI 

Реализација васпитно-образовних задатака и 

успех ученика на крају првљаог 

класификационог периода 
 

дискусија 

Усаглашавање критеријума оцењивања на 

нивоу Актива  
дискусија 

Потребан ниво знања ученика четвртог разреда 
 

дискусија 

Угледни час   8. разред 
 

предавање 

II 

Реализација васпитно-образовних задатака и 

успех ученика на крају првог полугодишта  
анализа 

Анализа примене Правилника о оцењивању 

ученика  
дискусија 

Угледни час 
 

 

Припремна настава за ученике 8. разреда 
 

 

Текућа проблематика 

  
анализа 

IV 

Успех ученика на крају трећег тромесечја 
 

анализа 

Угледни час 
 

 

Угледни час 
 

 

  
 

Постигнути резултати на такмичењима 
 

анализа 

VI 

Реализација васпитно-образовних задатака и 

успех ученика на крају првог школске године  
анализа 

Рад актива у протеклој години 
 

анализа 

Подела одељења и задужења за наредну 

школску годину 

 
 

дискусија 

VIII 

Израда годишњег плана рада 
 

 

Анализа резултата поправних испита 
 

 

Стручно усавршавање – планирање за наредну 

годину  
 

 

План рада стручног већа за ликовну културу, музичку културу и физичко васпитање - 

планирано 6 седница 

 

Месец Садржај рада 
Задужени 

наставник 
облик рада 

IX – X 

Планирање свих садржаја рада 

за текућу шк. годину – по предметима 

сви 

чланови 
дискусија 

Опремљеност училима и опремом 
сви 

чланови 
дискусија 

орабир  ученика за секције сви дискусија 



70 
 

чланови 

Сарадња са учитељима четвртог разреда – 

уочени проблеми код појединих ученика 
  

Вредновање рада - самовредновање   

Календар школских, општинских... тамичења рук.актива анализа 

XI 

Реализација програмских задатака и 

успех ученика на крају првог кл. периода по 

предметима 

угледни час – по договору 

рук. актива анализа 

XII 

Разговор о методама рада са даровитим 

ученицима и укључити их у рад 
 дискусија 

Стручно усавршавање наставника - семинари 
 

дискусија 

 

Реализација обр. – васп. задатака и 

успех ученика на крају првог полугодишта  
анализа 

 Проблеми у раду   

II - III 

Реализација програма и успех ученика на 

крају трећег класификационог периоду 
рук.актива анализа 

Угледни час 
 

анализа 

Резултати  такмичења ученика 
 

анализа 

  
дискусија 

IV - V 

Евалуација рада актива у протеклој години 

 

 

сви 

чланови 
анализа 

Реализација програма и успех на  крају 

школске године 
рук. актива анализа 

Уџбеници и литература, опрема шта је 

потребно 
рук. актива дискусија 

Задужења наставника за наредну школску 

годину и избор руководиоца актива 
рук. актива дискусија 

VIII 

Планирање о – в  рада и усвајање годишњих 

планова рада  
дискусија 

Опремљеност кабинета, хале 
 

анализа 

Утврђивање критеријума оцењивања 
 

дискусија 

Сарадња са културним институцијама и 

учешће на такмичењима и смотрама  
дискусија 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

 

ПЛАНОВИ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА I - IV РАЗРЕДА - планирано до 8 седница 

 

 Време реализације 

Садржај рада I II III IV 

Планирање наставних и ваннаставних активности IX IX IX IX 

Снабдевеност ученика уџбеницима и прибором IX IX IX IX 

Организовање родитељских састанака IX IX IX IX 

Утврђивање распореда часова и организовање 

допунске наставе 
IX IX IX IX 

Планирање активности у  Дечјој недељи X X X X 

Организовање излета посета IX IX IX IX 

Превенција  насиља     

Вредновање рада школе     
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Распоред писмених задатака    IX 

Критеријуми за избор ученика за додатну наставу    IX 

Настава математике у IV разреду  - корелација са 

предметним наставницима 
   IX 

Степен прилагођености ученика  првог разреда на 

школу, школске обавезе и њихово напредовање у 

протеклом периоду 

X    

Успех и дисциплина ученика и реализација 

програмских задатака ученика на крају I тромесечја 
XI XI XI XI 

Одржавање родитељских састанака XI XI XI XI 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

полугодишта 

Превенција  насиља - шта смо урадили? 

XII XII XII XII 

Припреме за прославу Светог Саве I I I I 

Стручно усавршавање наставника- 

зимски семинари 
I  I  

Заштита здравља ученика - лична хигијена II  II II 

Задаци већа на побољшању успеха који проистичу из 

закључака Наставничког већа 
II II II II 

Сарадња са родитељима II II II II 

Професионална оријентација у редовној настави    II 

Припреме за прославу Дана школе III III III III 

Реализација програмских задатака и успех ученика на 

крају трећег класификационог периода 
IV IV IV IV 

Остварени резултати у допунској настави IV IV IV IV 

Извођење излета IV IV IV IV 

Сарадња са већем петог разреда    IV 

Припрема приредбе за пријем првака    VIII 

Анализа реализације програмских задатака и успех 

ученика на крају другог полугодишта 
VI VI VI VI 

Анализа реализације плана излета и посета VI VI VI VI 

Доношење одлуке о избору уџбеника за наредну 

школску годину 
VI VI VI VI 

Анализа рада већа током протекле године Планирање 

рада за наредну годину и избор руководиоца већа 
VI VI VI VI 

Ефекти Превенција  насиља 

Вредновање рада школе - шта смо урадили и шта 

даље планирамо 

VI VI VI VI 

 

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМ РАДА РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА V- VIII  РАЗРЕДА - 

планирано 8 седница 

 

Садржај рада Време реализације 

V VI VII VIII 

Снабдевеност ученика уџбеницима, приручницима и 

прибором 
IX IX IX IX 

Сарадња разредних старешина са учитељима IX    

Упознавање разредног већа са ученицима који имају 

тешкоће у праћењу наставе 
IX    

Усклађивање рада наставника и корелација 

предмета 
 IX IX IX 
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Садржај рада Време реализације 

V VI VII VIII 

Усвајање распореда писмених задатака IX IX IX IX 

Рад на професионалној оријентацији ученика  IX IX IX 

Превенција  насиља     

Вредновање рада школе     

Психичке и физичке промене код деце у пубертету   IX IX 

Припреме за организовање екскурзије IX IX IX IX 

Анализа реализације програмских задатака и успех и 

дисциплина ученика на крају првог тромесечја 
XI XI XI XI 

Мере за побољшање успеха XI XI XI XI 

Напредовање ученика који заостају у 

психофизичком развоју 
XI XI XI XI 

Обухваћеност ученика друштвеним и слободним 

активностима 
XI XI XI XI 

Анализа реализације програмских задатака и 

утврђивање 

успеха и дисциплине ученика на крају првог 

полугодишта 

- Превенција  насиља шта смо урадили? 

XII XII XII XII 

Мере за побољшање успеха XII XII XII XII 

Анализа реализације програмских задатака, успеха и 

дисциплине ученика на крају трећег тромесечја 
IV IV IV IV 

Мере и задаци којима се може утицати на 

побољшање успеха ученика 
IV IV IV IV 

Припреме за прославу Дана школе III III III III 

Анализа реализације програмских задатака , 

утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају 

другог полугодишта 

VI VI VI VI 

Предлози за похвале и  казне, избор ученика 

генерације 8 р. 
VI VI VI VI 

Анализа рада већа у протеклој школској години 

Планирање рада одељенског већа за наредну годину 

и избор руководиоца 

VI VI VI VI 

Ефекти Превенција  насиља VI VI VI VI 

Анализа резултата поправних испита VIII VIII VIII VIII 

Утврђивање успеха ученика после поправних испита 
VIII VIII VIII 

VIII 

 

 

ПЛАН И  ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА НА ЧАСОВИМА ОДЕЉЕЊСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 

 

ПЛАНОВИ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА - планирано  1 

Х недељно 

Садржај 
разред / време реализације 

I II III IV 

Безбедно кретање у саобраћају- предавање саобраћајне 

службе МУП-а - БЕЗБЕДНОСТ 
IX 

   

Друг и ја у школској клупи, одељењу-међусобне разлике, 

ПРЕВЕНЦИЈА  НАСИЉА 
IX IX IX IX 

Како је некад било у школи (родитељ или дека, бака) IX IX IX IX 
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Обележавање светског дана мира  18.09  IX IX IX 

Добро дошли у школу, упознавање са школским 

просторијама и њиховим наменама 
IX    

Како се доносе правила? ПРЕВЕНЦИЈА  НАСИЉА X X X X 

Обележавање светског дана детета 01.10. X X X X 

Хигијена учионице – уређење,очување заједничке имовине X X   

Формулисање одељенских правила X X X X 

Правилно вредновање понашања-писана и нeписана 

правила - ПРЕВЕНЦИЈА  НАСИЉА 
  X X 

Упознајмо наш град XI XI XI XI 

Учешће ученика у школским и одељенским  прославама XI    

Шта је лепо, а шта није (улепшати своју собу, стан, школу)  XI   

Обележавање дана Уједињених нација 24.10.   XI XI 

Ко воли тај сме то и да покаже, јер љубав је важна  

ПРЕВЕНЦИЈА  НАСИЉА 
  XI XI 

Зашто је спорт важан за здравље XI XI XI XI 

Лепо понашање - у школи, у продавници, у аутобусу на 

улици... ПРЕВЕНЦИЈА  НАСИЉА 
XI XI   

Шта је добар друг и како то постати ? XII XII XII XII 

По коме се зове наша школа 
 

 III  

Велики људи, деца жељна знања  XII XII  

Шта је солидарност   XII XII 

Обележавање децембарских празника    XII 

Лепоту света и живота откривамо у књигама-упознајмо 

библиотеку 
XII    

Шта ћу читати на распусту XII    

Учествујемо у прослави Светог Саве  XII   

Колико смо научили у првом полугодиштиу  XII XII  

Поштуј правила игре - дружење које намеће одређене  

друштвено социјалне норме 
  I XII 

Шта  све угрожава човекову животну средину    I 

Наши проблеми и успех у првом полугодишту I I I I 

Једна уметност-разговор I I II II 

Избор дечјих радова за пано или зидне новине II II II II 

Брига о здрављу – игра, значај одмарања II II II II 

Зашто се тучемо, тужакамо и називамо погрдним именима , 

цртани филм - ПРЕВЕНЦИЈА  НАСИЉА 
II II II II 

Дечја штампа-слободан избор песме или приче II II III III 

Како и где да сазнам оно што ме интересује III III   

Како да помогнемо другу који слабије учи III III III  

Зашто некад неко краде, зашто лаже (да ли се то може 

свакоме десити и како да то не радимо) 
  III  

Како корисно употребити слободно време  III  III 

Шта је добро, а шта зло?   Шта је крађа, а шта лаж? 

ПРЕВЕНЦИЈА  НАСИЉА 
III  III III 

Моја породица , љубав у породици, дељење обавеза III III IV III 

Светски дан здравља 07.04. IV IV IV IV 

Како се такмичимо, ПРЕВЕНЦИЈА  НАСИЉА IV IV IV  

Шта не волим и од чега стрепим – ПРЕВЕНЦИЈА  

НАСИЉА 
IV IV  IV 

Допунска настава – развијање исправног односа према њој    IV 
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Светски дан здравља 07.04 IV IV IV IV 

Дан Сунца 03.05. V V V V 

Биљке нам улепшавају живот-нега биљака у учионици и 

код куће 
V    

Колико и како гледамо емисије на телевизији   V  

Дечји ликови у књигама, личимо ли на њих    V 

Сусрет са људима неких необичних занимања    V 

Моја највећа жеља-шта желим да ми се оствари овог лета V V   

Они који раде у школи, а нису наставници V V   

Другарство је свуда око нас (пано),или радионица  V V V 

-Обележавање дана заштите животне средине VI VI VI VI 

Негујемо другарство и солидарност-помоћ другу   V VI 

Оспособити ученике да уоче различитости међу половима VI VI VI  

 

ПЛАНОВИ  РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ  СТАРЕШИНА  У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА –  

5 – 8. разреда - планирано  1 Х недељно 

 

Садржај 
разред / време реализације 

V VI VII VIII 

Сарадња породице и школе, значај позитивног 

функционисања троугла ученик - наставник - родитељ 
IX IX IX IX 

Обележавање светског дана мира 18.09. IX IX IX IX 

Како се доносе правила? ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА IX IX IX IX 

Формулисање одељенских правила - ПРЕВЕНЦИЈА 

НАСИЉА 
IX IX IX IX 

Права и обавезе наставника, права и обавезе ученика X X X X 

Како да организујем свој дан X X X X 

Да ликовно и литерарно представимо наш живот у насељу X X X X 

Обележавање дана Уједињених нација 24.10. X X X X 

Допунска настава,  развијање исправног односа према њој XI XI   

Свако има свој тајни свет XI XI XI XI 

Како настаје сукоб ? ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА XI XI XI XI 

Разговор о културним манифестацијама у нашем граду   XI XI 

Основне карактеристике маладих и њихово психо-

социјално сазревање 
   XI 

Формирање ставова  о здравој исхрани – ЗДРАВИМ 

СТИЛОВИМА ЖИВОТА – ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА 
XI XI XI  

Светски дан борбе против сиде 01.12 XII XII XII XII 

Дан права човека 10.12. XII XII XII XII 

Проблеми који су настају у међуљудским односима-

ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА 
XII XII XII XII 

Како и колико смо одговорни за своје поступке и како 

реагујемо на насиље ? ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА 
XII XII XII XII 

Проблеми у I полугодишту I I I I 

Како бити здрав и прав ? I I I I 

Упознавање са психо-физичким карактеристикама 

девојчица и дечака овог узраста ( спољни сарадник ) 
II II II II 

Свети Сава-просветитељ II II II II 

Стицање знања у следећем опсегу активности: безбедност 

у саобраћају, хитне интервенције, безбедно понашање - 

БЕЗБЕДНОСТ 

II II   
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Садржај 
разред / време реализације 

V VI VII VIII 

Да ли се лаж и крађа може оправдати? Зашто се обичне не 

оправдавају ? ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА 
II II II II 

Како проводимо слободно време ?   II II 

Оспособљавање ученика да разумеју потребе и осећања 

других, воде рачуна о њима, прихватају и поштују 

различите традиције - ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА 

III III III III 

Чиниоци који угрожавају животну средину и улога човека 

у њеној заштити и унапређењу (неговање и сађење 

зеленила) 

III III III III 

Како смо прихватили допунску наставу - значај; ефекти III III III III 

Дан борбе против расне дискриминације 21.03. III III III III 

Оспособљавање ученика да правилно препознају своја 

осећања- ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА 
IV IV IV IV 

Култура понашања (култура разговора) IV IV IV IV 

Светски дан здравља 07.04. IV IV IV IV 

„Велики људи-деца жељна знања“ (личност по избору 

ученика или разредног старешине 
IV IV IV  

Куда после основне школе    IV 

Светски дан без дувана  31.05. V V V V 

Оспособити ученике да стекну позитивне ставове и 

позитивно вреднују супротни пол 
V V V V 

Шта ко ради (гост родитељ било ког занимања) V V V V 

Где то наши родитељи раде? (родитељ необичног 

занимања прича о свом послу) 
V V V V 

Обележавање дана заштите животне средине 05.06. VI VI VI VI 

Наши проблеми и успех на крају године VI VI VI VI 

                          

 ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, 

родитеља и локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање 

безбедности и здравља на раду. 

 

У оквиру Програма безбедности и здравља на раду, орган  управљања у школи је у 

складу са Законом о основама система образовања и васпитања, донео два општа правна акта 

која уређују тематику везану за безбедност и здравље на раду запослених и ученика. То су 

Правилник о безбедности и здрављу на раду и Правилник о мерама, начину и поступку 

заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује 

школа -ШТО ЈЕ ШКОЛА И УРАДИЛА 

Правилником о безбедности и здрављу на раду се у складу са Законом о безбедности и 

здрављу на раду уређује спровеђење безбедности и здравља на раду запослених у школи, у 

циљу стварања безбедних услова рада, заштите живота, здравља и радне способности 

запослених. 

Право на безбедност и здравље на раду имају и друга лица која учествују у радном 

процесу, а нису у радном односу, као и лица која се затекну у радној околини ради обављања 

одређених послова, ако је послодавац о њиховом присуству обавештен. 

Школа је дужна да спроводи мере безбедности и здравља на раду у виду: 

 Превентивног и периодичног прегледа и испитивања опреме за рад 

 Испитивања услова радне околине 

 Доношења акта о процени ризика 
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 Оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад  

 Вођења евиденција везаних за повреде на раду 

 Осигурања запослених од повреда на раду  

Запослени у школи су дужни да: 

 поштују прописе о безбедности и здрављу на раду 

 обавесте Послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности која би могла да утиче на 

безбедност и здравље на раду 

 наменски користе средства и опрему личне заштите 

 подвргну се провери да ли су под утицајем алкохола или других опојних средстава по 

налогу лица за безбедност и здравље на раду 

 истакну своје здравствене недостатке приликом ступања на рад 

 учествују у пружању прве помоћи приликом повреде на раду, и 

 да не пуше где је то забрањено. 

Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време 

боравка у школи и свих активности које организује школа обезбеђује се ученицима право на 

заштиту и безбедност и то: 

 у школској згради и школском дворишту, 

 на путу између куће и школе, 

 ван школске зграде и школског дворишта –з а време остваривања образовно- 

васпитног рада или других  наставних и ваннаставних активности које организује 

школа. 

Одељењски старешина и предметни наставници су у обавези да у свакодневном 

контакту са ученицима, а нарочито на часовима одељењске заједнице и одељењског 

старешине, ученике упознају са опасностима са којима се могу суочити за време боравка у 

школи и извођења других активности које организује школа, као и са начином понашања 

којим би се те опасности могле избећи или отклонити. 

 

Школа сарађује са државним органима, органима општине и другим субјектима и 

надлежним институцијама са којима је таква сарадња потребна у поступку обезбеђивања и 

спровеђења мера утврђених  овим правилником. 

 

 

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА - ПЕДАГОГА  

 

Садржај рада време извршилац 

 I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Учешће и изради годишњег програма рада школе  

 
VIII-IX 

педагог, 

директор 

Учествовање у припреми ИОП-а за ученике 
 током 

године 

педагог, 

наставници 

Учешће и изради  ШРП и праћење усклађености са ГПРШ  

 

VIII-IX педагог, 

директор 

Одређивање и праћење кључних тачака самовредновања Акциони 

план 

VIII-IX педагог, 

директор 

Планирање задатака на унапређивању васпитног рада школе, 

посебно васпитног рада у програму рада одељенских старешина 

млађих и старијих разреда 

VIII-IX педагог 

Планирање активности на плану професионалног информисања VIII-IX педагог 
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Израда програма здравственог васпитања ученика с посебним 

освртом на ментално здравље ученика 
VIII-IX педагог 

Планирање сарадње са родитељима      VIII-IX педагог 

Планирање активности кроз које се реализује програм  превенције 

насиља  
VIII-IX 

педагог, пр. 

настав. 

Учешће у иновативним видовима планирања наставе 
током 

године 
педагог 

Формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика VIII-IX педагог 

II  ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА     

Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у 

остваривању свих програма васпитно-образовног рада  

током 

године 
педагог 

Праћење реализације ученика при преласку са разредне на 

предметну наставу - реаговање на евентуални пад у нивоу знања и 

проблеме у адаптацији 

током 

године 

педагог, пр. 

наст. 

Праћење реализације васпитно-образовног рада 
током 

године 
педагог  

Праћење примене и ефеката иновативних активности и пројеката 

и ефикасности нових облика рада 

током 

године 

педагог, пр. 

наст 

5. Учествовање у усклађивању програмских захтева са 

индивидуалним карактеристикама ученика,  

током 

године 

 

педагог 

6. Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање 

решења за побољшање школског успеха 

током 

године 

 

педагог 

7. Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на 

класификационим периодима, као и предлагање мера за њихово 

побољшање  

током 

године 

 

педагог 

III  РАД СА НАСТАВНИЦИМА   

1.Увођење нових метода рада у циљу адекватне презентације 

градива и његове боље усвојености 

током 

године 
педагог 

2.Утврђивање психолошких и педагошких чинилаца неуспеха 

ученика у појединим предметима 

током 

године 
педагог 

3. Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са  

ученицима којима је потребна додатна подршка  

током 

године 

педагог, пр. 

настав. 

4.Сарадња у припреми и организовању угледних и огледних 

часова и примера добре праксе 

током 

године 

педагог, 

пр.настав. 

5. Упознавање одељењских старешина и одељењских већа са 

релевантним карактеристикама нових ученика 

током 

године 
педагог 

6. Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми 

сарадње са породицом 

током 

године 
педагог 

7. Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског, 

додатног рада, практичне наставе и амбијенталне наставе, плана 

рада одељењског старешине и секција 

током 

године 
педагог 

IV  РАД СА УЧЕНИЦИМА   
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1 Испитивање учениказа упис  у 1. разред IV-V педагог 

2. Евидентирање ученика који имају потешкоће у праћењу наставе 

и рад са њима 

током 

године 
педагог 

3. Праћење напредовања ученика  
током 

године 
педагог 

4. Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који врше 

повреду правила понашања у школи, неоправдано изостају са 

наставе и који својим понашањем угрожавају друге у остваривању 

њихових права  

током 

године 

педагог, 

одељ. 

старешине 

5.Индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима код којих 

су евидентиране сметње  

а/адаптацији на школску средину и објекте  

б/у емоционалном сазревању  

в/нивоу фрустрационе толеранције 

током 

године 
педагог 

6.Саветодавни рад у области породичне динамике 
током 

године 
педагог 

7. Учествовање у изради педагошког профила за ученике којима је 

потребна додатна подршка израда индивидуалног образовног 

плана, 

током 

године 

педагог, 

пр.настав 

8. Планирање акција  у оквиру превенције насиља, рад на 

професионалној оријентацији  

током 

године 

педагог, 

пр.настав. 

V  РАД СА РОДИТЕЉИМА,ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА   

1.Контакти и упознавање родитеља са проблемима њихове деце 
током 

године 
педагог 

2. Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са  

ученицима са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању, 

проблемима у развоју, професионалној оријентацији  

током 

године 
педагог 

3. Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада 

установе (настава, секције, предавања, пројекти...) и 

партиципација у свим сегментима рада установе 

током 

године 
педагог 

4. Организовање и учествовање на општим и групним 

родитељским састанцима у вези са организацијом и остваривањем 

васпитно-образовног, односно образовно-васпитног рада  

током 

године 
педагог 

VI   РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 
  

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  

током 

године 

педагог, 

директор 

2. Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада 

стручних тимова и комисија 

током 

године 

педагог, 

директор  

3. Сарадња са директором и психологом на формирању одељења и 

расподели одељењских старешинстава 

током 

године 

педагог, 

директор  

4. Сарадња са директором и психологом на планирању активности 

у циљу јачања наставничких и личних компетенција 

током 

године 

педагог, 

директор  
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5. Сарадња са директором и психологом по питању приговора и 

жалби ученика и његових родитеља, односно старатеља на оцену 

из предмета и владања 

током 

године 

педагог, 

директор 

VII  РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА   

1. Учествовање у раду наставничког већа, давањем саопштења, 

информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа, 

истраживања и других активности од значаја за образовно-

васпитни рад 

током 

године 
педагог 

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 разво школског програма 

током 

године 
педагог 

3. Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа 

установе. 

током 

године 
педагог 

VIII  САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

  

1. Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, 

културним и другим установама које доприносе остваривању 

циљева и задатака васпитно-образовног, односно образовно-

васпитног рада установе 

током 

године 
педагог 

2. Осмишљавање програмских активности за унапређивање 

партнерских односа породице, установе и локалне самоуправе у 

циљу подршке развоја деце и младих 

током 

године 
педагог 

3. Сарадња са националном службом за запошљавање 
током 

године 
педагог 

IX  ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
  

1. Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и 

годишњем нивоу 

током 

године 
педагог 

2. Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за 

праћење наставе и васпитних активности на нивоу школе 

током 

године 
педагог 

3. Прикупљање података о деци, односно ученицима и чување 

материјала који садржи личне податке о деци односно ученицима 

у складу са етичким кодексом педагога 

током 

године 
педагог 

X   СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
током 

године 
педагог 

1.Стручно усавршавање наставника- рад у тиму за стручно 

усавршавање  

током 

године 
педагог 

2.Индивидуално стручно усавршавање - семинари, предавања, 

трибине, праћењем стручне литературе, учествовањем у 

активностима Педагошког друштва Србије и сарадњом са другим 

педагозима и стручним сарадницима у образовању.  

током 

године 
педагог 

               

                                               СТРУЧНИ САРАДНИК – ПЕДАГОГ -                                              

                                                      Маријана Спишјак 
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ПРОГРАМА  РАДА  БИБЛИОТЕКАРА 

 

Програм  рада  обухвата – планирање  и  програмирање  рада, васпитно-образовну 

делатност  која  подразумева  рад  са  ученицима  и  сарадњу  са  наставницима  и  стручним  

сарадницима, библиотечко-информациону  делатност, културну  и  јавну  делатност, 

стручно  усавршавање  и  остале  послове. 

Планирање  и  програмирање  рада – 4  сатa  недељно 

израда  годишњег  и  месечних  планова  рада 

састављање  месечних  извештаја, као  и  годишњег  извештаја  о  раду 

прављење  плана  набавке  нове  литературе  за  наставнике  и  ученике 

израда  пописа  свих  књига  и  њихове  укупне  вредности  на  крају  календарске  године 

 

Рад  са  ученицима и  сарадња  са  наставницима  и  стручним  сарадницима  

 

РАД  СА  УЧЕНИЦИМА – 6  сати  недељно 

 

испитивање  интересовања  ученика  за  књигу  и  другу  библиотечку  грађу 

Упознавање  ученика  са  библиотечком  грађом  и  библиотечким  пословима 

помоћ  ученицима  при  избору  литературе  и  друге  књижне  грађе  потребне  за  учење  

или  израду  неког  пројекта   

проналажење  података  потребних  ученицима  путем  интернета 

навикавање  ученика  на  пажљиво  руковање  књигом, на  њено  чување  и  заштиту 

пријем  првака  у  библиотеку  и  њихово  учлањивање 

у  току  године  одржава  се  по  1  часа  у  свим  одељењима према  програму  обучавања  

ученика  основне  школе ( програм  обухвата  упознавање  ученика  са  целокупним  радом  

саме  библиотеке, осамостаљивање  у  коришћењу  различитих  извора  знања, упознавање  

са  различитим  методама  и  техникама  учења, оспособљавање  за  писмено  и  усмено  

интерпретирање  знања) 

оспособљавање  ученика  за  самостално  коришћење  књижне  грађе  у  настави  у  

школској  библиотеци 

набавка  нових  књига  за  ученике 

 

САРАДЊА  СА  НАСТАВНИЦИМА  И  СТРУЧНИМ  САРАДНИЦИМА – 1  сат недељно 

сарадња  у  остваривању  годишњег  плана  обраде  и  набавке  школске  лектире 

сарадња  са  свим  наставницима  у  обезбеђивању  књижне  грађе  за  ученике, наставнике  

и  сараднике 

стална  сарадња  са  стручним  активима, стручним  сарадницима  и  директором  у  вези  са  

набавком  и  коришћењем  књижне  грађе 

припремање, програмирање и  остваривање  васпитно-образовне  активности  школске  

библиотеке 

 

Библиотечко – информациона  делатност – 5  сати  недељно 

вођење  библиотечког  пословања – обрада  књиге ( печат, картица, инвентарни, број, 

сигнатура, сређивање књиге инвентара) 

стручна израда каталога – ауторски 

израда  прегледног  извештаја  о  коришћењу  фонда  библиотеке – ученици  и  запослени 

усмени  и  писмени  приказ  књига 

систематски  рад  на  информисању  корисника  о  потребној  литератури 

редовно  уношење  нових  наслова  у  посебан  библиотечки  програм – електронски  

каталог  књига 
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редовно  сређивање  стања  међу  књигама ( измештање, слагање  књига, лепљење  

дотрајалих  књига, одвајање  неупотребљивих  књига  за  отпис) 

 

Културна  и  јавна  делатност – 1  сат  недељно 

остваривање  сарадње  са  другим  организацијама  и  установама  културе 

спровођење  акције  поклањања  књига  школској  библиотеци  

годишња  посета  Београдском  Сајму  књига; контакт  са  издавачима  и  набавка  нових  

наслова 

Учествовање  у  културним  догађајима  у  школи: Дечија  недеља, Свети  Сава, Дан  

школе- кроз  различите  активности ( квизови, такмичења, литерарни  конкурс...) 

књижевни  сусрети, трибине, изложбе - посете 

организовање  изложби  књига  поводом  обележавања  значајних  датума  популарних  

писаца  за  децу  и  младе 

учествовање  у  комисији  за  доделу  Светосавске  награде  и  у  комисији  за  избор  

ученика  генерације 

 

Стручно  усавршавање и  рад  у  стручним  органима  школе – 2  сата  недељно 

стручно  усавршавање  обавља  се  лично  путем  праћења  стручне  литературе, као  и  

сарадњом  са  другим  библиотекарима  на  нивоу  града 

усавршавање  се  спроводи  и  путем  похађања  стручних  семинара; кроз  посете  угледним  

часовима  колега; као  и  кроз  учествовање  у  бројним  активностима  на  нивоу  школе 

рад  у  стручним  органима  школе  подразумева  присуствовање  седницама  ОВ  и  НВ, као  

и  у  Тиму  за  самовредновање  и  координација у  Тиму  за  стручно  усавршавање. 

 

Остали  послови – 1  сат  недељно 

вођење  летописа  школе 

рад  у  Друштву  школских  библиотекара  Србије 

рад  у  општинском  активу  школских  библиотекара 

 

Библиотекар  школе: 

Стоја  Сенка 

 

ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА – ПЛАНИРАНО 6 - 7 САСТАНАКА 

Савет родитеља представља саветодавно тело у чији састав улази по 1 родитељ изсваког 

одељења од 1 - 8. разреда.  

Чланови Савета родитеља међу собом бирају председника Савет родитеља: 

Предлаже представнике родитеља ученика у орган управљања; 

Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно- васпитног рада 

Учествује у поступку предлагања изборних предмета 

Разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге од проширене 

делатности школе, од донација и средстава родитеља 

Разматра услове за рад установе 

Учествује у поступку прописивања мера и начина заштите и безбедности 

ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које 

организује установа у сарадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе 

Даје сагласност на програм и организовање екскурзија, односно програме 

наставе у природи, висину надокнаде за бригу о деци и разматра извештај о њиховом 

остваривању 

Разматра и друга питања утврђена статутом 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору и 

стручним органима установе. 

Начин избора савета родитеља школе уређује се статутом школе, а рад пословником савета. 
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Поред осталог Савет родитеља обављаће и следеће послове: 

 

Поред горе наведених послова Савет родитеља обављаће и остале послове 

који су му статутом и Законом стављени у надлежност. Рад Савета родитеља ће се одвијати 

у седницама које се одржавају 6 пута годишње, а по потреби и више пута. 

 

Септембар Конституисање Савета родитеља 

Разматрање свих Извештаја и ГПРШ 

Давање сагласности на програм екскурзија 

Сарадња са школом на уређењу школских просторија и школског 

дворишта 

Учешће родитеља у акцијама школе 

Информисање родитеља са радом школе 

Новембар Успех ученика на крају првог класификационог периода 

Програм превенције насиља - ангажованост родитеља 

Успостављање сарадње са другим школама и институцијама 

Децембар Успех ученика на крају првог пиолугодишта 

Ангажовање родитеља 

Март Припреме за озелењавање школског дворишта и  уређење школе 

Вредновање рада школе 

 Припреме за прославу Дана школе 

Април Успех ученика на крајудругог класификационог периода 

Ангажовање родитеља 

Избпр уџбеника 

Извештаји о здравственом стању наших ученика 

Јун Извештај о реализацији ГПРШ 

Извештај са реализованих: излета, екскурзија, посета 

Успех ученика на такмичењима 

Предлог родитеља за Програм рада Савета родитеља за следећу школску 

годину 

 

ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

АКТИВНОСТИ МЕСТО ВРЕМЕ НАЧИН 
ИЗВРШИ

ОЦИ 

Анализа успеха на крају школске године, 

Извештај директора школе  о раду и 

реализацији Годишњег плана рада и 

припремљености школе за почетак школске 

године, 

Усвајање плана рада школског одбора 

Усвајање Годишњег плана рада  за текућу 

школску годину, 

Извештај референта против-пожарне заштите, 

Усвајање Анекса развојног плана. 

Усвајање Анекса ШП. 

Текућа питања 

канцел. 

директора 

IX Усвајање, 

одлучивање, 

утврђивање, 

разматрање  

Чланови 

Школског 

одбора 

Давање мишљења  директору школе о 

пријављеним кандидатима на конкурс ради 

заснивања радног односа, 

Извештај о оставривању задатака развојног 

плана 

канцел. 

директора 

X Усвајање, 

одлучивање, 

утврђивање, 

разматрање 

Чланови 

Школског 

одбора 
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Усвајање евентуалног Анекса  Годишњем 

плану рада 

Реализација задатака Развојног плана 

Реализација самовредновања 

Сарадња са локалном заједницом 

Текућа питања 

Доношење правних  аката школе, 

Подношење  и усвајње извештаја Школском  

одбору  о  безбедности ученика ( против-

пожарна заштита, безбедност ученика од 

заразних болести и мере заштите по налогу 

Школске управе и Института за заштиту 

здравља, Извештај о раду Тима за заштиту 

ученика од насиља), 

Реализација Школског развојног плана 

Реализација самовредновања 

Текућа питања 

канцел. 

директора 

XII Усвајање, 

одлучивање, 

утврђивање, 

разматрање 

Чланови 

Школског 

одбора 

Усвајање извештаја о попису основних 

средстава и инвентара у текућој школској 

години, 

Периодични извештај директора о раду 

школе, 

Анализа успеха и дисцилине на крају првог 

полугодишта; Реализација наставног плана и 

програма 

Анализа реализације РП-а. 

Реализација самовредновања 

Текућа питања 

канцел. 

директора 

I Усвајање, 

одлучивање, 

утврђивање, 

разматрање 

Чланови 

Школског 

одбора 

Сарадња Школског одбора и  школе са 

Месним заједницама и са локалном 

самоуправом, 

Усвајање извештаја о завршном рачуну 

(завршни рачун за буџетску предходну годину 

и рализација финансијског плана за исту), 

Усвајање предлога Наставничког већа измене 

годишњег плана рада у складу са упутством 

Министра просвете, 

Усвајање завршног рачуна  

Усвајање реализације финансијског плана за 

претходну годину и  усвајање  Предлога 

финансијског плана за наредну годину 

канцел. 

директора 

II Усвајање, 

одлучивање, 

утврђивање, 

разматрање 

Чланови 

Школског 

одбора 

Усвајање извештаја о изведеној настави у 

природи, 

Давање мишљења  директору школе о 

пријављеним кандидатима на конкурс ради 

заснивања радног односа, 

Усвајање РП за наступајући период 

Текућа питања 

канцел. 

директора 

IV Усвајање, 

одлучивање, 

утврђивање, 

разматрање 

Чланови 

Школског 

одбора 

Извештај о изведеним екскурзијама ученика 

од 1. – 8. разреда, 

Усвајање извештаја са изведене екскурзије   

ученика 8. разреда 

канцел. 

директора 

VI Усвајање, 

одлучивање, 

утврђивање, 

разматрање 

Чланови 

Школског 

одбора 
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Извештај о успеху и владању ученика на крају 

другог полугодишта, 

Извештај о успеху на завршном испиту 

Извештај председника школског одбора о 

годишњем раду 

Усвајање извештаја о раду школе 

Усвајање извештаја о раду директора школе 

Усвајање  Годишњег плана рада школе 

Текућа питања 

 

 ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА - по областима 

 

ПРОГРАМИРАЊЕ   

Учешће у изради идејне скице програмске структуре 

рада школе ( задуживање појединаца и група у изради 

ГПРШ 

септембар  

Израда месечног плана послова школе и плана рада 

директора 

 септембра - јуна  

ОРГАНИЗАТОРСКА ФУНКЦИЈА   

Организација рада - иницирање израде распореда 

свих видова наставе и рада служби - распорд рада, 

пријем странака, вредновање рада 

септембар/октоб

ар 

фебруар/март 

 

Разрада овлашћења свих руководних места у школи, 

ко и зашта одговара, начин праћења и вредновање 

рада... 

септембар/октоб

ар 

 

Ефикаснија организација рада директора ( распоред 

рада, седнице, консултација са стручном службом... ) 

септембар/октоб

ар 

март/април 

 

Учешће у разради и дефинисању информационог 

система у функцији ефикасније организације рада 

школе 

 

новембар/децем

бар 

 

РУКОВОДНА ФУНКЦИЈА   

Упознавање са прописома на којима се заснива 

руковођење и управљање - Закон о основном 

образовању и вспитању, Закон основама система... 

септембра - јуна  

Припрема седница стручних и управних органа школе  септембра - јуна  

Планирање радних састанака унапред - 

месечни/недељни план 

 септембра - јуна  

Планирање ''случајних'' сусрета и разговора са 

радницима школе, родитељима... 

 септембра - јуна  

ЕВАЛУАТОРСКА ФУНКЦИЈА   

Учешће у изради програма ведновања рада школе и 

његовој реализацији - израда, документација, 

инструментариј... 

септембар/октоб

ар 

мај/јун 

 

Организација израде инструмената за: септембар/октоб

ар 

 

 

праћење припремања наставника за наставу   

сарадња са родитељима   

усавршавање наставника   
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објективнијег вредновања ученика   

вредновање рада стручних служби   

инструментариј за вредновање часова   

Учешће у еваулације свих видова рада у школи - 

наставе, стручне службе... 

септембар/октоб

ар 

 

 

ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНА ФУНКЦИЈА   

Педагошко - инструктивна помоћ на етапи 

припремања ( израда дидактичког материјала, 

подстицање за примену савремене образовне 

технологије... 

 септембра - јуна  

Примена сачињених инструмената у сагледавању 

дидактичко - методичке заснованости часова 

 септембра - јуна  

Иницирање стручних служби и стручних тимова у 

изради пројеката и њиховој реализацији, а према 

прогаму истарживачког рада 

 септембра - јуна  

 

ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ - ПО МЕСЕЦИМА 

 

Септембар Учествовање у изради Годишњег плана рада школе 

Сазивање седнице Школског одбора 

Сачињавање Извештаја о раду школе 

Поднети га Школском одбору ради усвајања 

Сачињавање извештаја о свом раду 

Поднети га Школском одбору ради усвајања 

У сарадњи са финансијском службом школе припремити све елементе 

потребне за сачињавање ЦЕНУС-а за Министарство 

Организовање излета, посета, екскурзија 

Припремање и вођење седнице Наставничког већа 

Припремање првих родитељских  састанака 

Инструктивно педагошки рад – посета часовима 1. р. 

Октобар Инструктивни рад са приправницима и новим наставницима 

Обавити разговоре са ученицима и родитељима 

Праћење рада стручних актива и стручних сарадника 

Сусрети са ученицима – представницима  Ученичког парламента 

Сарадња са Школским одбором, Саветом родитеља 

Припремити и одржати седницу Наставничког већа 

посета часовима – нове колеге 

Новембар Сачинити извештај о стању школског простора 

Одржати састанак са помоћно - техничким особљем 

Извештај Школском одбору о почетку школске године, стручном 

заступљеношћу наставе и спровођење активност за избор директора 

школе 

Инструктивно педагошки рад - посета часовима 4. р. 

Са педагошко психолошком службом извршити увид у реализацију 

Плана и програма рада 

Децембар Са финансијском службом извршити припреме за инвентарисање и 

израду завршног рачуна 

Припремити и одржати седницу Наставничког већа 

Сусрети са ученицима – представницима Ученичког парламента 

Инструктивно педагошки рад - посета часовима језика 
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Припремити извештаје о раду школе у првом полугодишту 

Јануар Извршити потребне припреме за почетак другог полугодишта 

Пружити помоћ у припремама за обележавање Дана светог Саве 

Прегледати педагошку документацију 

Извршити припреме за уређење школског дворишта 

Фебруар Припремити и одржати седницу Наставничког већа 

Сусрети са ученицима – представницима Ученичког парламента 

Инструктивно педагошки рад - посета часовима природних наука 

Обавити разговор са ученицима и њиховим родитељима у циљу 

побољшања успеха и дисциплине – Савет родитеља, подитељски 

састанци 

Март Припремити извештај о материјално финансијском пословању и 

поднети га Школском одбору, помоћ око обележавања Дана школе... 

Инструктивно педагошки рад - посета часовима 2. р. 

Са педагошко психолошком службом реализовати програм 

професионалне оријентације 

Април Са Активом нижих разреда -  организовати једнодневни излет 

Припремати такмичења ученика школе и општине 

Сусрети са ученицима – представницима ОЗ V до VIII разреда 

Инструктивно педагошки рад - посета часовима 3. р. 

Мај Контролисати реализацију плана и програма 

Инструктивно педагошки рад - посета часовима – музичко, ликовно, 

физичко 

Учешће у раду разредних већа 

Јун Сачинити полазне основе за израду ГПРШ 

Сачинити анализу укупног рада у школи у квалитативном и 

квантитативном смислу 

Припремити и одржати две седнице Наставничког већа 

Сусрети са ученицима – представницима Ученичког парламента  

Инструктивно педагошки рад – глобални проблени у школи на НВ 

Спровести матријалне и кадровске припреме за почетак  школске 

године 

Август Учествовати у изради Годишњег плана рада школе и извештаја о раду. 

Припремити и одржати две седнице Наставничког већа 

Припреме уочи пријема ученика 1. разреда 

 

 

ПЛАН ПОСЕТЕ ДИРЕКТОРА  

 

МЕСЕЦ ПЛАН ПОСЕТЕ 

ЧАСОВИМА - 

ДИРЕКТОР 

 

ОКТОБАР   1. РАЗРЕД 5. РАЗРЕД 

ОКТОБАР/ НОВЕМБАР  2. РАЗРЕД 6. РАЗРЕД 

НОВЕМБАР/ 

ДЕЦЕМБАР  

3./4РАЗРЕД 7./8РАЗРЕД 

ФЕБРУАР  1.РАЗРЕД 5. РАЗРЕД 

МАРТ 2.РАЗРЕД 6. РАЗРЕД 

АПРИЛ 3.РАЗРЕД 7. РАЗРЕД 

МАЈ 4.РАЗРЕД 8. РАЗРЕД 
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КОМИСИЈА ЗА СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ 

 

Одређује ученика  на основу критеријума за избор ученика за Светосавску награду. 

Спишјак Маријана, педагог школе  

Стоја Сенка, библиотекар 

Николић Наташа, учитељ 

Данијела Станковић Ћулибрк 

Представник ученичког парламента, уч. 7. р. 

 

ОС 4. и 8. разреда предлажу кандидате на НВ, веће доноси предлог одлуке, а Комисија 

доноси избор кандидата за Светосавску награду.  

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

одређује ученика генерације на основу критеријума за избор ученика генерације. 

Комисију сачињавају: 

Спишјак Маријана, педагог школе 

Стоја Сенка, библиотекар 

Оља Новокмет, проф. енглеског језика 

Дракулић Емилија, секретар школе 

Ученички парламент 

 

До 15. маја предају разредне старешине предлоге за ученика генерације 

Бира се један ученик генерације за целу школу, а комисија је обавезна да у року од три дана 

размотри и предложи Наставничком већу ученика генерације. 

 

ДРУШТВЕНО - КОРИСТАН РАД 

 

Садржај рада /часова I II III IV V VI VII VIII 

Производни рад 

Израда украсних предмета од папира, 

семена, текстила и других материјала за 

разне свечаности 

2 2 1      

Израда лутки у народној ношњи и 

предмета народне традиција и сл. 
  1 1     

Израда кеса, кутија и других предмета 

од картона и папира 
   1     

Израда дидактичког материјала за 

потребе наставе 
    1 1 1 1 

Израда предмета од дрвета (табле 

упозорења, сталак за цвеће и слично) 
    1 1   

Израда предмета од метала (табле 

упозорења, сталак за цвеће и слично) 
      1 1 

Самопослуживање         

Дежурство и одржавање чистоће у 

учионици 
2 2 2 2 2 2 1 1 

Неговање цвећа у учионици и 

ходницима 
1 1 1 1 1 1 2 1 

Дежурство у ходницима       1 1 

Заштита и унапређивање животне 

средине 
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Одржавање и уређивање школског 

дворишта, садња и неговање зеленила 
2 2 2 4 4 4 2 2 

Акције на уређењу и чишћењу улица и 

насељу 
       1 

Акције солидарности         

Прикупљање старих књига, одеће и 

новчаних прилога 
1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

ПРОГРАМ  УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА 

Као и раније, и ове школске године у циљу осавремењавања  образовно - васпитног 

процеса и његовог организовања на основама савремених достигнућа у педагошкој теорији 

и пракси, биће заступљена перманентна активност стручно - педагошких органа на 

унапређењу наставе. 

У том смислу је у школи установљена комисија за унапређење образовно - васпитног рада, 

која ће координирати и усмеравати ову делатност, пре свега кроз реализацију програма 

рада стручних већа. 

Образовно - васпитни процес ће се у овој школској години и надаље одвијати и кроз 

кабинетску наставу. Неопходно је опремање кабинета савременијим наставним средствима, 

што ће омогућити увођење у рад савремених наставних облика и метода 

( групни рад, рад у пару, проблемска н. програмирана н....) и наставних 

принципа ( принцип очигледности, принцип активности ученика, принцип разумевања... ). 

Биће подстицана рационализација наставе употребом мултимедијалних средстава, о чему 

ће наставник водити евиденцију која ће бити доступна стручној служби и органима школе. 

Стручна већа ће планирати и реализовати демонстративне и угледне часове са применом 

наставних средстава ( видети програме рада стручног већа ) . 

Ради објективног оцењивања и тиме уједначавања критеријума оцењивања наставника биће 

примењен већи број контролних задатака израђен на више нивоа сложености – по 

стандардима. Тиме се жели постићи и континуирано праћење и увид у подстицање рада 

ученика. 

Биће примењени програмски садржаји из физике, хемије, биологије ...  који су разрађени на  

принципима теорије стваралачког учења и то на одређеној популацији ученика. 

Корелација наставних садржаја сродних предмета ће према програму рада стручног већа 

бити систематски спровођена. 

Програмирање и планирање рада наставника ( школски програм, годишњи план рада, 

месечни оперативни план ), као и писање педагошки разрађених припрема за час, директор 

и заменик директора ће континуирано пратити и анализирати. 

Посебна пажња ће бити посвећена конкретизацији образовно – васпитних  циљева у  

настави. 

Поред рада актива, на овом плану ће се кроз програм рада Наставничког већа реализовати 

поједина предавања из педагошко - методичке области. 

На почетку школске године на нивоу стручних већа ће се извршити анализа реализације 

наставног градива у претходној школској години и предложити конкретне мере  

Наставничком већу за реализацију истог. 

Усмераваће се и редовно одржавати сусрети родитеља, наставника и ученика у циљу 

изграђивања јединствених ставова у васпитању ученика. 

Редовно ће се пратити и подстицати лични развој и изграђивање моралних и других 

вредности ученика. 

Пратити како и колико се поштују правила о понашању ученика, родитеља и запослених у 

Школи. 

Посебно пратити остварење циљева и задатака васпитног рада кроз наставу и 
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програме наставних предмета, ОЗ, рад ОС, ОВ, стручних актива и НВ. 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

 

1. Међусобна сарадња родитеља и наставника ради бољег упознавања ученика и 

једноставнијег васпитног деловања састојаће се у међусобном информисању о 

психофизичком и социјалном напредовању ученика, о резултатима њиховог рада и 

понашања, о условима живота у породици и сл., а ради побољшања општих резултата 

образовно - васпитног рада са ученицима 

Ова сарадња одвијаће се путем индивидуалних разговора, ''Дан отворених врата'' , посета 

родитеља настави - у октобру – понедељак,  новембар – уторак,  фебруару - среда, марту - 

четвртак и у априлу месецу петак, када родитељи мого да присуствују настави , по потреби 

посета наставника ученичком дому, групних разговора са родитељима и родитељских 

састанака. 

Родитељски састанци одржаће се најмање 5 – 6, у зависности од потреба - у септембру, 

октобру/новембру, децембру, фебруару, априлу и јуну месецу. 

2. Систематско образовање родитеља за васпитни рад реализоваће се путем предавања, 

разговора са родитељима, а делом и путем школског листа - зидне новине и сајта школе. 

Овај вид рада са родитељима обухватиће педагошко и психолошко образовање и 

здравствено васпитање. 

 

3. Учешће родитеља у реализацији задатака школе 

 оствариваће се преко  Савета родитеља школе, одељења, разреда , затим ангажовањем у 

раду секција, спортског душтва, Заједнице ученика и у реализацији Програма 

професионалне оријентације ученика, ОШ... 

Учешћем родитеља у обради појединих тема из области здравства, психологије, педагогије, 

економије. Организовањем заједничких излета, спортских сусрета и посета. 

 

5. Укључивање родитеља у превенцији  насиља 

План одржавања родитељских састанака са основним темама 

 

Млађи разреди време 

Тема                                                                                   разред I II III IV 

Први школски дани – прихватање школских обавеза IX    

Упозвање родитеља са организацијом рада у школи, могућностима 

контактирања са учитељем и стручним службама 
IX    

Избор чланова Савета родитеља одељења и члана Савета родитеља 

школе (1) 
IX  IX  

Уређење школе, дворишта, учионице IX IX IX IX 

Однос родитељ, ученик, наставник    IX 

Информисање родитеља о превенцији насиља - активности IX IX IX IX 

Помоћ и сарадња родитеља у реализацији програмских садржаја  

Савета родитеља 
XI    

Спорт, исхрана ученика и значај за правилан развој    XI 

Организација радног дана ученика у породици    XI 

Индивидуалност код деце и карактеристике психофизичког развоја    XI 

Сарадња породице и школе XI    

Успех ученика, изостајање са наставе и понашање ученика X 
XI

I 
IV 

V-

VI 
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Значај и врсте породичног васпитања  XI   

Најчешћа обољења школске деце XI    

Како корисно и занимљиво искористити зимки распуст /упутства, 

савет и сугестија – АНКЕТИРАЊЕ РОДИТЕЉА – КОЛИКО СУ 

ЗАДОВОЉНИ САРАДЊОМ СА ШКОЛОМ 

Размена искустава у вези са превенцијом насиља 

I I I I 

Психофизичке карактеристике деце овог узраста IV    

Обавезе ученика  XI   

Утицај књиге и штампе  XI   

Анализирање сарадње у овој школској години и предлагање тема за 

наредну школску годину  
VI VI VI VI 

Самосталан и домаћи рад ученика код ученика   IX IV 

Хигијена и хигијенске навике   XI IV 

Социјализација детета XI  I  

Утицај ТВ и филма   IV  

АНКЕТИРАЊЕ РОДИТЕЉА – КОЛИКО СУ ЗАДОВОЉНИ 

САРАДЊОМ СА ШКОЛОМ 

 

VI VI VI VI 

 

Старији разреди Време 

Тема                                                                                 Разред V VI VII VIII 

Избор чланова Савета родитеља одељења  и члана Савета 

родитеља школе /1/ 
IX  IX  

Прелазак са разредне на предметну наставу IX    

Другарство и пријатељство код младих  IX   

Психолошка позадина неуобичајених поступака младих   IX  

Информисање родитеља о превенцији насиља - активности IX IX IX IX 

Физичке и психичке промене код  деце у пубертету XI XI   

Успех ученика, изостајање са наставе и понашање ученика 

АНКЕТИРАЊЕ РОДИТЕЉА – КОЛИКО СУ ЗАДОВОЉНИ 

САРАДЊОМ СА ШКОЛОМ 

I I I I 

Размена искустава родитеља у вези са превенцијом насиља I I I I 

Обележавање Дана школе – заједничке активности III III III III 

Однос ученик, наставник, родитељ – успех и дисциплина IV IV IV IV 

Болести зависности   IV  

Значај правилног избора занимања    IV 

Родитељски састанци поводом организовања екскурзије IV IV IV IV 

Организација матурске вечери  - подела задужења и 

матурско вече ученика 8. р. – заједничке активности 
   

V/ 

VI 

Завршна приредба 

АНКЕТИРАЊЕ РОДИТЕЉА – КОЛИКО СУ ЗАДОВОЉНИ 

САРАДЊОМ СА ШКОЛОМ 

 

VI VI VI VI 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЦИ РАДНИКА У АДМИНИСТРАТИВНОЈ И ТЕХНИЧКОЈ 

СЛУЖБИ  

 

ПЛАН И ПРОГРАМ  РАДА  СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

Активности и рад секретара Школе обављају су се у складу са пословима и радним 

задацима предвиђеним Правилником о систематизацији радних места  

ОШ ''Ђура Јакшић'', Ковин и уговором о раду. 
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 У складу са тим секретар Школе обавља низ управних,  кадровских, нормативно-

правних и осталих послова. 

 

ИЗРАДА НАЦРТА ОПШТИХ АКАТА 

 
У оквиру ових послова секретар Школе ће током 2018/2019.год., учествује у изради и врши 

стручну обраду општих аката од нацрта до коначног текста, њихових измена и допуна, 

прати и спроводи поступак доношења општих аката 

Планира се општих аката који су од значаја за рад Школе, ради усклађивања постојећих 

општих аката са изменама законских прописа и израде нових општих аката која нису 

донета, као и праћење примене општих аката Школе и давање објашњења за њихову 

примену. 

У Школи су у примени: 

Статут, 

Правилник о унутрашњој организацији систематизацији радних места (са израдом С1 

обрасца –  систематизација радних места и израдом С2 обрасца – опис послова), 

3. Правилник о раду, 

4. Правилник о правилима понашања у Школи, 

5. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време  

     оставривања образовно-васпитног рада и других активности које организује     

     Школа, 

6. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених, 

7. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика, 

8. Правилник о похваљивању и награђивању ученика, 

9. Правилник о оцењивању и испитима ученика, 

10. Правилник о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника, 

11. Пословник о раду Школског одбора, 

12. Пословник о раду Савета родитеља, 

13. Пословник о раду Наставничког већа, 

14. Пословник о раду стручних органа и тимова школе, 

15. Пословник о раду Ученичког парламента. 

16. Правилник о јавним набавкама мале вредности, 

17. Правилник о рачуноводству, Правилник о вршењу пописа имовина и обавеза, 

18. Правилник о безбедности и здрављу на раду у Школи, 

19. Правилник о процени ризика за сва радна места у Школи, 

20. Правилник о решавању стамбених потреба запослених у школи, 

21. Правилник о критерујима и поступку утврђивања запослених за чијим радом у  

    потпуности, или делимично престаје потреба, 

22. Правилник о канцеларијском пословању, 

23. Правилник о вршењу пописа имовине и обавеза, 

24. Правилник о решавању стамбених потреба запослених у Школи, 

25. Правилник о опреми и поступку за пружање прве помоћи. 

 

ИЗРАДА СВИХ ВРСТА УГОВОРА 

Секретар Школе током 2018/2019.год. радиће на изради уговора како из области радних 

односа, тако и  осталих уговора.  

За уговоре који су Школи достављени у тексту секретар Школе прегледа, контролише у 

смислу правно-формалне ваљаности уговора и даје сагласност директору Школе за 

потписивање истих. 

 

ПРИСУСТВОВАЊЕ СЕДНИЦАМА ОРГАНА ШКОЛЕ  

И ИЗБОР ОРГАНА ШКОЛЕ 
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 Сектетар Школе присуствује  седницама Школског обора, где се планира припрема 

материјала за седницу, дискусија по тачкама дневног реда за које је секретар школе 

известилац, израда записника, одлука, закључака Школског одбора  

             Планира се и присуство када је то потребно седницама Савета родитеља, 

Наставничког већа, на којима се дају тумачења везана за примену Закона о раду на радне 

односе, наставни процес у Школи, као и тумачења везана за примену Пословника о раду 

ових органа. 

 У току школске 2018/2019.год. планира се и избор нових чланова у Савет родитеља и 

расписивање конкурса и избор директора, где се планира активно учешће секратара школе 

у припреми материјала и споровођењу поступка избора. 

 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 Секретар Школе, током 2018/2019.год., учествоваће у изради документације за 

спровођење поступка јавних набавки мале вредности, где је обавезан члан Комисије за 

јавне набавке и ради на изради конкурсне документације, позива за доставњање понуда, 

одлука и других пратећих докумената везаних за поступак јавних набавки, као и 

објавњивање потребне документације поктенутих поступка на потралу јавних набавки. 

 

КАДРОВСКИ ПОСЛОВИ 

 Од текућих послова и у овој школској 2018/2019.год.  секретар Школе радиће на  

изради  решења из области радних односа који су прописани Законом и то решења о 

радном времену, структури и распореду обавеза за наставнике и стручне сараднике, затим 

решења о годишњим одморима, плаћеним, породиљским одсуствима и др. 

 Остала решења из домена радних односа као и остали послови радиће су се по потреби 

посла и по налогу непосредног руководиоца – директора Школе. 

Током године радиће се на расписивању конкурса за пријем у радни однос за 

 

школску 2018/2019.год. изради одлука о избору, као и пријава и одјава радника надлежним 

органима и сарадња са НСЗ Панчево, ради психолошке процене кандидата за рад са децом 

и ученицима и Школском управом ради добијања потребне сагласности за расписивање 

конкурса. 

 

ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПЛАНОВА РАДА 

 Током школске 2018/2019.год., секретар Школе ће радити на изради Извештаја за 

2018.год., и Плану за 2019.год., за 

Мере за отклањање или ублажавање неравноправне заступљености полова, 

Управљање отпадом, 

Инегритет (спречавање корупције). 

 

 УЧЕСТВОВАЊЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ОРАГАНА И ТИМОВА ШКОЛЕ 

 У оквиру ових послова секретар школе ће током 2018/2019.год. учествовати у раду 

органа и тимова, као члан, или као стручно лице које пружа помоћ ораганима у раду. 

 

УПРАВНИ ПОСЛОВИ 

Током школске 2018/2019. год. планира се спровођење поступака дисциплинске и 

материјалне одговорности ученика, или запослених.  

У оквиру ових послова секретар Школе учествује и прати спровођење поступака за 

утврђивање одговорности ученика, учествује и прати спровођење поступака за утврђивање 

одговорности за повреду радних обавеза запослених, обрађује пријаве против родитеља 

ученика који нередовно похађају или су престали да похађају Школу 

 

ПРАВНИ ПОСЛОВИ 
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 У оквиру ових послова секретар Школе припрема тужбе, одговоре на тужбе, жалбе, 

приговоре и друге поднеске у поступцима пред судовима и другим органима у којима се 

Школа појављује као странка, заступа Школу у поступцима пред судовима и другим 

органима, по потреби и по овлашћењу директора Школе, учествује у изради уговора и даје 

стручно мишљење на текст закључених уговора, обавља стручне послове у вези са уписом 

Школе у регистар, земљишне књиге и друге евиденције. 

 Напред наведене послове секретар школе ће током 2018/2019. год. обављати по 

потреби. 

 

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

 Планира се ажурирање  кадровске евиденција радника, урађена евиденција о 

стручној оспособљености запослених, као и остала документација, вршење  преписке кроз 

дописе  (Општинска управа, Школска управа, Министарство просвете и спорта, МУП),   и 

обављање  и други послови по налогу непосредног руководиоца –директора Школе. 

Остали послови из домена рада секретара Школе радиће се по потреби посла и по налогу 

непосредног руководиоца – директора Школе. 

  

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК води целокупно административно пословање 

пословање; заводи преводнице за ученике и води евиденцију о одсељеним и досељеним 

ученицима; обавља упис ученика у први разред; издаје уверења о редовном школовању 

ученика ради регулисања дечјег додатка; води евиденцију о утрошку поштанских маркица; 

ради на експедицији поште, доноси и разноси службену пошту; обавља дактилографске 

послове; води приручни магацин школе; обавља и остале послове по налогу секретара. 

  

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА је одговоран за уредно, ажурно и исправно вођење 

рачуноводственог пословања; за благовремену израду годишњих и периодичних рачуна; за 

одржавање финансијске дисциплине; за благовремену исплату свих створених обавеза; ако 

не упозори Школски одбор, директора и друге органе на незаконитост одлуке коју 

намеравају да донесу ако се прописана документација и евиденција води супротно 

одговарајућим прописима. У области рачуноводственог пословања одговоран је за све 

незаконите исплате које су извршене по његовом налогу; за неправилно састављене одлуке 

Школског одбора на основу којих је извршена исплата; за неблаговремено и неправилно 

доношење општих аката везаних за рад рачуноводства; за неправилно заступање у вези са 

материјално-финансијским пословањем школе; за невршење или лоше вршење осталих 

послова у вези са радом рачуноводства. 

 

ТЕХНИЧКО И ПОМОЋНО ОСОБЉЕ 

 

ДОМАР - Ложач - Школа је прикључена на градско централно грејање ( рукује и одржава 

уређаје и инсталације централног грејања ( ван грејне сезоне ); стара се да зграда буде 

благовремено загрејана ( ван грејне сезоне ); благовремено подноси захтев за набавку 

огрева ( ван грејне сезоне ); одговара за школску зграду, инсталације, инвентар школе; 

обезбеђује исправно функционисање инсталација и осталих уређаја; стара се да школу 

отвори и затвори пре и после рада школе; обавештава директора и секретара о насталим 

штетама на инсталацијама, опреми и инвентару; обавља и друге послове по налогу 

секретара.  

г) Запослени у кухињи издају готову храну за ученике – ужину и ручак за боравак; рукују 

инвентаром школске кухиње, одржавају га у чистом стању и одговарају за њега; одржавају 

чистоћу у трпезарији за боравак и другим просторијама које користе 

д) Запослени на пословима одржавања чистоће одржавају чистоћу у ходницима, 

учионицама, кабинетима, лабораторијама, радионицама и осталим просторијама; одржавају 

чистоћу у дворишту и околини школе; перу подове, врата, прозоре, зидове по ходницима, 
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бришу прашину са инвентара; одговарају за инвентар и другу опрему којом рукују или која 

се налази у просторијама које одржавају; пријављују сва оштећења и кварове на 

инсталацијама, инвентару и другој опреми; обавезно предају нађене и заборављене ствари 

дежурном раднику испред улаза у школу ради евидентирања; раде и друге послове по 

налогу секретара. 

 

 

 

САРАДЊА СА ОСТАЛИМ  ИНСТИТУЦИЈАМА 

Институције са којима школа планира настављање сарадње : 

Министарство Просвете, Покрајински секретаријат за образовање и културу 

Општина Ковин, МЗ, Центар за културу, Дом здравља, Центар за социјални рад, 

Полицијска станица Ковин, Предшколска установа "Наша радост'', Школе са територије 

Општине, Спортски савез, Библиотека града, све остале установе и организације и сви 

привредни и друштвени субјекти... 

 

ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ИНСТИТУЦИЈАМА 

Момиров Иванка, директор  

Спишјак Маријана, педагог школе  

Дракулић Емилија, сектретар школе 

 

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА - ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ 

Михајлов Марија, проф. српског језика 

Станковић Ћулибрк Данијела, проф. српског језика 

Рнић Стетлана, проф. разредне наставе 

Петровић Саша, проф. информатике – уређује сајт школе 

Момиров Иванка, директор  

 

ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ  

Информисање ученика, наставника и других запослених радника у школи ове школске 

године ће се вршити преко разгласа, усменим путем  ( на НВ, активима, ОВ ), писаним 

путем, изложбама, паноима, фотографијама, снимљеним материјалом, летописом, 

школским новинама, путем информатора за родитеље и објављивањем резултата на разним 

манифестацијама. Приказивање делатности школе у протеклој школској години било је 

реализовано углавном преко програма културне и јавне делатности школе и школског 

листа и информатора и Web – sajt школе, на коме су приказане најважније особености  

школе. 

 Посебна пажња у току школске године биће посвећена и изложбама ученичких радова - 

Израда зидних новина  

 

 ПРОГРАМ ЕКСТЕРНОГ МАРКЕТИНГА  

Приказивање делатности школе се објављује у средствима јавног информисања – локални 

медији:  

Спортска и друга  такмичења на свим нивоима 

Извештаји са свих такмичења у Ковинским новинама, локалном Радио ''Бус- у'',  у у 

Просветном прегледу  

Објављени чланци у свим важнијим листовима и неким књигама 

Поставка резултата рада школе на web sajtu школе (www.os-djurajaksic.edu.rs ).  

Сарадњом са другим институцијама 

На нивоу Општине и МЗ школе се редовно представља и учествује у обележавању свих 

значајних датума и активностима које организује локална самоуправа. 

 

http://www.os-djurajaksic.edu.rs/
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Активност Време Извршиоци 

Извештавање Министарства просвете о 

резултатима рада школе 
током године директор 

Учешће на такмичењима из свих настав. 

области 
током године - предметни наставници 

Учешће у културним манифестацијама у 

месту 
током године- сви наставници 

Зидне новине, панои током године- 

библиотекар и актив 

наставника српског 

језика 

Информације и приказивање делатности 

школе на сајту, у локалним листовима, 

Просветном прегледу“ ... 

током године 
Вулетић Маша, 

Петровић Саша 

Комуницирање са јавношћу локални 

медији... 
током године директор 

Сарадња са родитељима током године 
директор, разредне 

старешине 

Ажурирање сајта школе 

 
током године Петровић Саша 

 

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

Инструменти праћења су: 

 

Непосредан увид у документацију 

присуство часовима и евиденција кроз опсервацију часа 

присуство седницама стручних органа и кроз евиденцију 
Стално 

директор, 

педагог, 

 ОС, 

Тим за самовр. 

Извештаји одељ. старешина о реализацији ГПРШ 

Извештај Тима на превенцији  насиља 

Извештај Тима за самовредновање рада школе 
Квартално одељ.  стар. 

Извештај руководилаца стручник актива о реализацији 

ГПРШ 
полугодишње рук. актива 

 Евиденциона листа праћења нивоа организације о – в. 

рада у школи 
Стално сви наставници 

Извештаји наставника о реализацији ГПРШ Полугодишњ сви наставници 

Извештаји руководећих и стручних органа 
полугодишње 

стр.сарадници, 

директор 

Квантитативна и квалитативна анализа реализације 

ГПРШ полугодишње директор 

Свакодневно праћење  остваривања фонда часова – фонд 

часова, 

одсуство са боловања и приватни послови 

Стручно усавршавање 

Стално 
директор, 

Актив за СУ 

Израда кумулативног извештаја о раду наставника  
полугодишње директор 

Допуна постојеће документације – листа праћења часа, 

регистар планова и припрема  

регистар Извештаја и ГПРШ,  

вођење хронологије рада школе 

стално 

директор, 

педагог, 

 ОС, 
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књига награђивани – похваљивани –  упућени на 

поправни 

Праћење квалитета сарадње са родитељима 
Стално 

директор, 

педагог,  ОС 

Праћење и процењивање стручног усавршавања  - 

дневник и евиденција Стално 
 

Иструменти за самоевалуацију - евидненција 

полугодишње 

директор, 

педагог,  ОС 

Тим за самовр. 

 

ПРОГРАМ ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ  

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАУЛАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА  
Реализацију Годишњег програма рада школе ћемо континуирано пратити и вршити 

корекције програмираног. 

Праћење извршења програмских садржаја вршиће Школски одбор, директор и 

Наставничко веће.  

 

Документација за свакодневно континуирано 

праћење осавремењавања образовно – васпитног  

процеса  

а) Евиденциона листа праћења нивоа организације  

образовно - васпитног рада у школи 

 

континуирано 

директор, пед.,  

Тим за 

самовредновање 

Израда документације за свакодневно праћење 

остваривања фонда радног времена за реализацију 

програма. Задатак школе  

 

континуирано 

директор, 

секретар, админ. 

радник 

а) реализација фонда часова  

континуирано 

директор, 

секретар, админ. 

радник 

б) одсуство са посла због боловања и приватних 

послова  континуирано 

директор, 

секретар, админ. 

радник 

в) стручно усавршавање наставника  
континуирано 

тим за стручно 

усавршавање 

Израда кумулативног извештаја о раду наставника у 

току шк. године  квартално 
 

Израда документације за планирање рада у школи   август, 

септембар 

директор, 

педагог 

Израда адекватног профила педагошке 

документације за израду годишњег програма рада 

школе  

август, 

септембар 

директор, 

педагог 

Усавршавање – допуна постојеће документације за 

праћење рада у школи  континуирано 
 

а) Регистар планова и припрема  
континуирано 

 

б) Регистар извештаја о раду школе  
континуирано 
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в) Регистар програма рада школе  
континуирано 

 

г) Вођење хронологија рада школе  
континуирано 

 

д) Књига награђених и похваљених ученика  
континуирано 

 

Праћење квалитета сарадње са родитељима ученика  
континуирано 

 

Праћење и процењивање стручног усавршавања  

( дневник и евиденција )  континуирано 
 

Инструменти за самоевалуацију наставника  

( примена )  континуирано 
 

 

ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА РАДА НАСТАВНИКА ШКОЛЕ 

 

Праћење и процењивање припремања наставника за 

наставу континуирано 

 директрор, пед.,  

Тим за 

самовредновање 

Праћење и процењивање припремања наставника за: 

допунску, додатну, СА, рад са ОС континуирано 

 директрор, пед.,  

Тим за 

самовредновање 

Праћење и вредновање образовно - васпитног процеса  

( ниво организације наставног плана ), евиденциона 

листа о примени иновација и савремене технологије 

наставног рада 

континуирано 

 директрор, пед.,  

Тим за 

самовредновање 

Процењивање организације образовно - васпитног 

процеса и положаја ученика у њему континуирано 

 директрор, пед.,  

Тим за 

самовредновање 

 

ПРОГРАМ  ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА УЧЕНИКА 

 

Примена микро – тестова за пет минутна испитивањау 

договору са наставницима континуирано 
педагог,  

наставници 

Ставови ученика према појединим наставним областима  

 континуирано 
педагог,  

наставници 

 Вредновање интересовања ученика за садржај активности 

у слободном времену  континуирано 
педагог,  

наставници 

 Праћење односа ученика према дужности-редара у школи  
по потреби 

педагог 

Социометријско испитивање – положај ичника у у 

одељењу по потреби 
педагог 

Праћење и вредновање саветодавног рада стручне службе 

са ученицима Полугодишње 
педагог 

Праћење и вредновање саветодавног рада стручне службе 

са родитељима Полугодишње 
педагог 

Праћење и вредновање саветодавног рада стручне службе 

са наставницима Полугодишње 
педагог 
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Праћење и вредновање саветодавног рада стручне службе 

на плану осавремењавању наставе Полугодишње 
педагог 

Праћење примене иновација у образовно васпитном  

процесу  Полугодишње 
педагог 

Вођење кумулативног упитника извештаја о раду ( 

самоевалуација )  Полугодишње 
педагог 

Израда чек листа за посматрање активности ученика на 

часу  Полугодишње 
педагог 

 Израда чек листа за евалуацију наставних часова  
Полугодишње 

педагог 

Израда евиденционих листа за праћење рада у школи  
Полугодишње 

педагог 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД ДНЕВНИКА 

Момиров Иванка, директор  

Доловачки Јасмина – дневници осталих облика о – в. рада – 5. разред 

Михајлов Мара – дневници осталих облика о – в. рада – 6. разред 

Атанацков Јовица – дневници осталих облика о – в. рада – 7. разред 

Вулетић Маша – дневници осталих облика о – в. рада – 8. разред 

КОНТРОЛА ЗАБРЕНЕ ПУШЕЊА  - СЕКЕЉ ЈОЖЕФ И САВИЋ ДРАГОЈЛА 

 

ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН 

 

У школи постоји Тим који израђује, спроводи и евалуира индивидуалне образовне планове и 

индивидуалне планове подршке за децу која неостварују очекиване исходе образовања и 

васпитања . Одељенске старешине у сарадњи са стручним сарадницима школе континуирано 

прате постигнућа ученика, прикупљају неопходну документацију за пружање одговарајуће 

подршке у образовању и васпитању. Након детаљне опсервације и израде педагошког 

профила детета приступа се изради индивидуалног образовног плана. Родитељи као активни 

чланови тима постали су партнери у целокупном образовном процесу. 

Темпо рада, дневни распоред и садржај активности у областима обухваћеним ИОП-ом 

усклађени су са нивоом тренутних постигнућа и са зонама наредног развоја појединачног 

ученика. 

Наставни процес се спроводи коришћењем бројних савремених наставних средстава и метода. 

Истичемо употребу Монтесори материјала као наставног средства које подстиче и развија 

различите стране дететове личности. Рад на компјутеру а нарочито на интерактивној 

електронској табли отвара нове могућности у раду усмереном ка развоју способности 

слушања и разумевања, подстицања способности успешнијег изражавања и исказивања 

усвојених знања. 

Досадашња искуства у раду по ИОП-у указују на низ предности оваквог приступа као и 

могућности које се отварају у раду са децом ометеном у интелектуалном развоју. 

 

ШТА ЈЕ ИОП процеса његовим могућностима и потребама – то је развојни педагошки 

документ којим се обезбеђује прилагођавање образовног  

 на основу тренутног функционисања ученика постављају се краткорочни ( недељни, 

месечни ) и дугорочни циљеви ( полугодишњи ) и планови за њихову реализацију 

 прати се њихово остваривање 

 на основу тога се врше измене, допуне и предвиђају нови кораци 

 

ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН ( ИОП ) 
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Крајњи циљ формирања ИОП – а 

 подстаћи развој ученика и очувати његов потенцијал 

 омогућито образовно постигнуће захваљујући очуваним способностима и 

 створити атмосферу у разреду где ће ученик бити прихваћен и задовољан 

 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ИОП -  а 

 писани документ 

 Заснива се на процени садашњег стања детета и планираног нивоа знања и вештина 

 одређује ниво подршке укенику – школа по мери детета 

 садржи предлоге оцењивања и образлагање оцене 

 

 

КО ИЗРАЂУЈЕ ИОП 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ доноси одлуку о изради ИОП – а и 

формира Тим који ће израдити ИОП за одређеног ученика – Тим чине родитељи, стручни 

срадник, ОС, стручњаци ван установе, дефектолог, педагошки асистент, лични пратилац... 

 

КОРАЦИ У ИЗРАДИ ИОП – а 

 анализа цитуације и прикупљање података о ученику 

 израда педагошког профила 

 одређивање приоритета у пружању подршке 

 стратегија подршке и детаљан план активности 

 

ПРИНЦИПИ РАДА ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ ДЕТЕТА 

 Мотивација детета – планирати садржаје да дете доживи успех, а датога буду свесни и 

ученик и родитељ 

 Општи циљ - најбољи интерес ученика – шта се очекује да ученик постигне, морају да 

буду мерљиви да се види напредак детета   

 Реалност у планирању – планирати оно што дете може да доживи успех 

 Праћење процене детета на основу његовог развоја 

 Уважавање жеља родитеља, где год постоји могућност 

 Комуникација Тима треба да буде партнерска 

 Усмеравање Тима на очувању потенцијала ученика што се сагледава кроз различите 

активности 

 

ПЕДАГОШКИ ПРОФИЛ 

Полазна тачка у доношењу ИОП – а је сагледавање и процена  

 учења и како учи 

 социјалне вештине  

 коминикацијске вештине 

 самосталност и брига о себи 

 

САДРЖАЈ ИОП – а 

 педагошки профил – шта дете зна и шта га интересује и на основу тога дефинисати 

приоритетне области у додатној подршци 

 циљ подршке – очекивана промена за сваки предмет/област 

 План активности 

 Временску динамику 

 Очекивани исходи за сваку планирану активност  

 

ИОП – ом се утврђује прилагођен обогаћен начин образовања –  
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 Дневни распоред активности и часове наставе 

 Циљеве образовање  

 прилагођени стандари постигнућа са образложењем 

 индивидуални програм по предметима – садржај 

 индивидуализован начин рада  

 

ПРОЦЕДУРА ИЗРАДЕ ИОП – А И НАЧИН ДОНОШЕЊА ОДЛУКА 

 Тим прикупља податке, анализира и израђује педагошки профил ученика 

 Приоритетне области за израду ИОП – а 

 Детаљни План активности за поједине предмете/области у сарадњи са стручњацима и 

родитељима 

 ИЗРАЂЕНИ ИОП ОДОБРАВА СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ И 

ПО ОДОБРЕЊУ ШАЉЕ ПК НА УСВАЈАЊЕ 

 

  УЧЕНИЦИ КОЈИ СЕ ОБРАЗУЈУ ПО ИОП - У 2018/19. 

Ове школске године имамо укупно 34 ученика који се образују по ИОП - у, од тога 23 

ученика који се образују по ИОП-у 1,  11 ученика који се образују по ИОП - у 2 и 2 ученика 

који се образују по ИОП – у 3 – У ВИШИМ РАЗРЕДИМА 

 


