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У  В  О Д 
 
 

 
 
 
 1.1. Полазне основе рада 
 
 
 
 Годишњи план рада представља основни  радни инструмент којим се обезбеђује 
синхронизована, рационална и организована делатност свих учесника у раду на реализацији 
образовно васпитних активности у току школске године. Њиме се утврђује организација и 
динамика остваривања образовно васпитних активности, одређују се носиоци тих 
активности, омогућује унапређење образовно васпитног рада, обезбеђује праћење 
остваривања циљева и задатака као и евалуација стручних руководећих и управних органа 
школе. 
 
 Полазне основе Годишњег плана рада су: Закон о основама  система образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС" 88/2017 и 27/2018. ) ,Статут школе,подзаконска акта – 
правилници , разна стручна упутства, општи акти установе,Извештај о раду Школе за 
претходну школску годину,Школски програм,Развојни план установе, Школски календар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 
 
1.2.1. ОБЈЕКТИ НАСТАВНОГ РАДА  
 

 
Редни број  Назив објекта  Број прос.  

 
  УЧИОНИЦЕ ЗА: 

 
1. Српски језик        2 

 
2. Математику       2 

 
3. Биологију - хемија      1 

    
 
4. Физику        1 

 
5. Географију - историја      2 

 
6. Информатика     1 

 
7.  Енглески језик - руски јеyик   2 

 
8. ТО      1 

 
9. Ликовну културу      1        

 
10. Учионице  (универзалне)   6 

 
11. Фискултурна сала      1 

      
...................................................................................................................... 
12.Библиотека      1 
..................................................... ................................................................. 
 
1.2.3. Фискултурна сала, терени и  продужени боравак 

 
редни број Назив наставног објекта  бр.просторија 

 
1. Фискултурна сала       1 

 
2. Спортски терен за рукомет     1 
3.Спортски терен за мали фудбал      1 

 
4.  Учионица за продужени боравак                 2      
........................................................................................................................... 
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1.2.4. Просторни услови за реализацију социјалне функције школе 
 
редни број    Назив објекта  број просторија                                                

 
1.   Кухиња   1 
        
2.Трпезарија   1 
.................................................................................................................................................. 
 
 
1.2.5. Помоћни простори и ходници 
 
редни број    Назив објекта         број просторија  
1.     Хол  1 
2.     Ходници   2      
4.            Ложиона   1 
 
 
    
Опремљеност: естетски осмишљен, опремљен паноима са ученичким радовима 
   Ходници - постоје слике и изложбени панои. 
 
1.2.6. Наставничка зборница, кабинети и канцеларије  
 
редни број  Назив објекта   број просторија 
 
1.   Наставничка зборница    1 
 
2.    Кабинети за наставнике   13 
(просторије за припрему) 
3.   Кабинет за директора школе  1  
 
4.               Кабинет за педагога школе               1 
         Опремљеност: опремљене простором за приручну документацију (регистре, припреме 
планова, радне свеске) 
 
 
1.2.7.  Административни блок (канцеларије) 
редни број  Назив          број просторија 
1.    Канцеларија секретара школе   1 
2.    Канцеларијајрачунополагачалшколе 1  
3.   Канцеларија администативног радника 1 
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КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
 
 
1.3.1.  Степен стручне спреме 

 
редни број Опис-извршилац        Св.     Степен стручне спреме 

 
     ОШ     НК    КВ   ВКВ     СС    ВСВСС     
 
1. Директор школе        1          
 
2. Педагог         1   
 
3. Наставници        51 
         
4. Библиотекар        1    
  

 
Административно-финансијска служба 

 
5. Секретар    1     
 
6. Шеф рачуноводства                1  
 
7.Административни радник     1      
 

 
Техничка служба школе   

 
7. Домар     1          
 
8. Ложач     1       
 

 
Помоћна служба 

 
9. Чистачице      6 
 
10. Сервирка-куварица           1 
 
 
ЛЕГЕНДА: ОС-основна школа 
  НК-неквалификована 
  КВ-квалификована 
  ВКВ-висококвалификована 
  СС-средња стручна спрема 
  ВС-виша спрема 
  ВСС-висока стручна спрема 
  МП-магистар 
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 1.4. УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈОЈ ШКОЛА РАДИ 
 
 
 Основна школа "20.октобар" основана је 1963. год. као спомен школа града. Њој је припало 
значајно место у вршењу просветне и културне мисије, где су млади стицали знање, и из ње 
одлазили ширећи културу и нове погледе на свет. 
школа је одиграла значајну улогу у развоју просвете и културе у Врбасу у протеклим 
годинама. Из њених ђачких клупа изашли су и стасали многи привредни, културни и јавни 
радници. Школа је лоцирана у радничком региону и дала доста у свом округу познатих 
спортиста, атлетичара, фудбалера и боксера. Вежући их за спорт школа је младе одвраћала 
од улице, криминала што је данас највећа интенција у друштву. 
Школа је прихватила задатак изградње нове, ефикасне школе, па стога мора и сама 
стваралачки да примењује научна знања и да изналази путеве ефикаснијег педагошког рада 
са ученицима. 
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    ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО 
     ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 
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2.1. ОПШТА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА   ШКОЛЕ 
 
 
 
Васпитно образовни рад организован је по утврђеном плану и програму  
а одвија се у оквиру 10одељења млађих и 12 одељења старијих разреда. 
 
Општу организацију и њено деловање постављају директор и педагог школе. Поједини 
организациони послови се одвијају преко руководиоца већа и стручних актива. 
 
 
 
2.2.Организација стручног руковођења 
 
  Стручно руковођење које обухвата заснивање унутрашње организације рада (настава, 
слободне активности, саветодавни рад са ученицима и сл.)остварује директор и педагошко 
психолошка служба школе. 
  Стручно руковођење се заснива на истраживању унутрашње организације метода, облика, 
поступака, врста наставе и сл. и предузимања мера за остваривање утврђених циљева. 
  Ефикасност стручног руковођења се заснива на: акционим истраживањима, стручном 
усавршавању наставника, изради и примени дидактичког материјала и континуираним 
вредновањем рада школе. 
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БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ШКОЛЕ 
 

ОДЕЉЕЊЕ М Ж УКУПНО 

I1 9 18 27 

I2 10 13 23 
УКУПНО: 19 21 50 

II1 13 12 25 

II2 11 14 25 

УКУПНО: 24 26 50 

 
III 1 

 
11 

 
10 

 
21 

III 2 9 9 18 
III 3 11 10 21 

УКУПНО: 31 29 60 
IV 1 10 6 16 
IV 2 11 11 22 
IV3 11 14 25 

УКУПНО: 32 31 63 

I – IV 106 107 223 

V 1 8 11 19 
V 2 14 9 23 
V3 7 11 18 

УКУПНО: 29 31 60 

VI 1 6 12 18 

VI 2 12 9 21 

VI3 12 9 21 

УКУПНО: 30 30 60 

VII 1 14 10 24 

VII 2 16 8 24 

VII3 12 14 26 

УКУПНО: 42 32 74 

VIII 1 10 9 19 

VIII 2 
12 11 23 

       VIII3 
 

10 9 19 

УКУПНО: 32 29 61 

V-VIII 
 

133 
 

122 
 

255 

I-VIII 
 
      239 

 
229 

 
478 
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 ОБРАЗОВНИ  НИВО  РОДИТЕЉА 
 
Квалификациона структура родитеља из године у годину се мења, све је више родитеља са вишом и 
високом спремом, мада и даље дoминира број родитеља са средњом школском 
спремом.Упоређујући квалификациону структуру родитеља са просеком у граду Врбасу уочава се 
да је у нашим условима ниска, те у већини случајева ученици не могу од родитеља да очекују помоћ 
у савладавању градива. 
 
 
 
 
ПРЕГЛЕДОБРАЗОВНОГ НИВОА РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА 
 
 
 
РАЗРЕД БЕЗ ОШ ОШ КВ ССС ВШС ВСС 

О М О М О М О М О М О М 

I 0 1 0 4 0 0 55 52 1 2 5 4 

II 1 0 8 12 0 0 63 56 1 3 6 5 

III 1 0 2 7 0 0 39 33 0 2 4 5 

IV 0 0 2 8 1 1 55 52 0 0 5 4 

V 0 0 9 6 3 4 56 54 0 1 2 4 

VI 0 0 0 6 70 2 50 50 1 0 2 4 

VII 1 2 4 8 5 0 42 44 0 0 4 2 

VIII 0 1 9 6 3 2 46 49 2 3 7 4 

 
 
 
 Подаци о дефицијентности породицау школи говоре да постоји знатан  број 
 
 некомплетних породица.Велики број деце живи са једним родитељем.Посматрајући 
 
 материјални положај породица наших ученика, може се констатовати веома мали број  
 
породица са примањима вишим од просека Републике, односно примањима која у овом  
 
тренутку обезбеђују нормалну егзистенцију породице, што нарочито неповољно делује у  
 
породицама које су подстанари. 
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 ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 
       ПО ПРЕДМЕТИМА И РАЗРЕДИМА 
 
Предмети и фонд часова у нижим разредима 
 
 Предметна настава у нижим разредима 
 
Све часове у разредној настави изводе наставници разредне наставе осим  НАСТАВЕ 
ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ,у одељењимаIV1,IV2,IV3 Чордаш Марина.У одељењима I ,III  
разредаЈованов Мартина и у одељењима II1,II2Копривица Весна. 
 
В) Предмети и фонд часова у вишим разредима 
 

разред 
бр.одељења 
број недеља 

5. 
3 
36 
 

 
 

5.  6. 
3 
36 

 7. 
3 
36 

 8. 
3 
34 
 

 

фондчасова Н Г Н Г Н Г Н Г Н Г 
 

српски језик 5 180   4 144 4 144 4 136 
 

страни језик 2 72   2 72 2 72 2 68 
 

ликовна 
култура 

2 72   1 36 1 36 1 34 
 

музичка 
култура 

2 72   1 36 1 36 1 34 
 

историја 1 35   2 72 2 72 2 68 
 

географија 1 36   2 72 2 72 2 68 
 

физика     2 72 2 72 2 68 
 

математика 4 144   4 144 4 144 4 
 
 

136 
 

биологија 2 72   2 72 2 72 2 68 
 

хемија       2 72 2 68 
 

техничко и 
информатичко 

образовање 
 

    2 72 2 72 2 68 

Техника и 
технологија 

  2 72       

Информатика 
и рачунарство 

  1 36       

физичко васп.     2+1 72 2+1 108 21 102 
 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

  2 72+
54 

      

 
 



 16

 
 
 
 
 
Обавезни  Изборни предмети 
 
 Од   ПРВОГ  до ОСМОГ  разреда обавезни изборни  предмети -верска настава или  
грађанско васпитање. 
У четвртом  разреду  ЧУВАРИ  ПРИРОДЕ  , у првом,другом,трећем  разреду НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА. 
 
У СЕДМОМ и ОСМОМ разреду физичко васпитање – изабрани спорт,седми разред 
:одбојкаосми :одбојка-фудбал 
 
 Од петог до осмог разреда руски језик. 
 
 
Изборни наставни предмети 
 
 У    СЕДМОМ  и  ОСМОМ разреду изборни наставни предмет  Информатика и 
рачунарство. 
 У СЕДМОМ и ОСМОМ разреду изборни наставни предмет: цртање,сликање и 
вајање. 
 
СЛОБОДНЕ  НАСТАВНЕ  АКТИВНОСТИ 
 

У ПЕТОМ   разреду:цртање,сликање,вајање   и   чувари природе 
У ШЕСТОМ  разреду:цртање,сликање,вајање 

   
 
 
Од ПРВОГ ДО ОСМОГ разреда матерњи језик са елементима националне 
културе:русински језик,украјински језик и мађарски језик. 
 
 
ИСПИТИ 
 
Након  завршеног осмог разреда ученици полажу завршни испит. 
Завршним испитом процењује се степен остварености општих и посебних стандарда 
постигнућа у основном образовању и васпитању. 
Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом полаже завршни испит, у складу са 
његовим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева одређена 
врста инвалидитета. 
 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ УЧЕНИКА којима је потребна додатна подршка  
 
Када је у питању образовање и васпитање деце са сметњама у развоју, важно је истаћи да се 
она  укључују у редован систем образовања.У том смислу, новину представља законска 
одредба која се односи на инклузију, односно ИОП , који доноси установа за дете и ученика 
коме је потребна додатна подршка у образовању и васпитању. 
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РИТАМ РАДНОГ ДАНА ШКОЛЕ 
 
 
  

 
ПРВА - ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА 

 
Час 

 
Почетак Завршетак Час Почетак Завршетак 

1 
 

7:30 8:15 2 8:20 9:05 

3 
 

9:30 10:15 4 10:20 11:05 

5 
 

11:10 11:55 5 12:00 12:45 

 
ДРУГА - ПОПОДНЕВНА СМЕНА 

 
Час 

 
Почетак Завршетак Час Почетак Завршетак 

1 
 13:00 13:45 2 13:50 14:35 

3 
 15:00 15:45 4 15:50 16:35 

5 
 16:40 17:25 6 17:30 18:00 

 
Р ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНЕ [КОЛЕ ,,20. ОКТОБАР" ВРБАС ЗА [КОЛСКУ 2001/2002. ГОДИ 
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    ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 
 
РЕДНИ          РАЗРЕД И    ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 
БРОЈ ОДЕЛЕЊЕ 
  
1  I1      Душица Лакушић 
 
2.  I2      Вишњић Јелена 
.          
 
3.   II1       Јовановић Жељка 
 
4.   II2       Миленковић Александра 
 
 
5.   III1       Говља Наталија 
 
6.   III2       Булајић Маита 
 
7.   III3       Марковић Драгана  
8.   IV1       Перовић Биља 
 
9.   IV2                  Боровић Сања 
 
10.   IV3       Звијер Весна 
 
11.   V1       Покрајац Небојша 
 
12.   V2       Рогановић Тања 
  
13.   V3       Љешевић Далиборка 
 
14.   VI1       Чордаш Марина 
 
15.   VI2       Браун Јасна 
 
16.   VI3       Заклан Младен  
       
 
17.   VII1       Колашинац Славољуб 
 
18.   VII2       Кнежевић Драгана 
19.   VII3       Вуковић Јелица 
        
 
20.   VIII1       Кричковић Ива 
 
21.   VIII2       Доби Вукосава 
 
22.   VIII3       Стрибер Недељко  
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Подела предмета по наставницима  школска 2018/2019.год. 
 

 
Ред.б
рој 

Име и презиме 
наставника 

Наставни 
предмет који 

предаје 

Одељења 
ученика у 

којима 
предаје 

Недељни број 
часова 

Обавезне 
наставе 

Други 
наставни 
предмет 

који предаје 

Одељења 
ученика у 

којима 
предаје 

Недељни 
број часова 

1. Љешевић Далиборка српски језик V1, V2, V3, 
VII1 

19    

2. Миловић Јасмина 
 

српски језик VII2 4    

3. Томин Весна српски језик VIII1, VIII2, 
VIII3 

12    

4. Ђурђевац Јелена 
 

српски језик VI1, VI2, VI3, 
VII3 

16 „Друга 
шанса“ 

 15,40% 

5. Кнежевић Драгана математика VII2 4    
6.  

Анђелић Слободан 
математика V2, VII1, 

VII2, VII3, 
VIII2 

16 „Друга 
шанса“ 

 15,70% 

7. Кричковић Ива 
 

математика VI1, VI2, VI3, 
VIII1, VIII3 

20    

8. Лена Павловић 
Ивезић 

математика V1, V3 8    

9. Чордаш Марина 
 

енглески језик VI1, VI2, VI3, 
VIII1, VIII2, 

VIII3 

18 „Друга 
шанса“ 

 10,50% 

10. Заклан Весна 
 

енглески језик V1, V2, V3, 
VII2, VII3 

10 Библиотека  50% 
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11. Јованов Мартина 
 

енглески језик I1,I2 
III1,III2,III3 

10    

12.  
Копривица Весна 

енглески језик VII1 
II1,II2 

6    

13. Рогановић Татјана 
 

руски језик V1, V2, V3, 
VI1, VI2, VI3, 
VIII1, VIII2, 

VIII3 

18    

14. Вуковић Јелица 
 

руски језик VII1, VII2, 
VII3 

6    

15. Михајловић Светлана 
 

физика VII1, VII2, 
VIII1, VIII2, 

VII3 

10    

16. Копривица Драгана 
 

физика VI1, VI2, VI3, 
VII3 

8 „Друга 
шанса“ 

 4,70% 

17.  
Јањић Љиљана 

хемија VII1, VII2, 
VII3, VIII1, 
VIII2, VIII3 

 
12 

„Друга 
шанса“ 

 11,60% 

18.  
Браун Јасна 

биологија V1, V2, V3, 
VI1, VI2, VI3, 

VII1, VII2, 
VII3, VIII1 

 
20 

Слободна 
наставна 

активност 
„Чувари 
природе“ 

 
V2,V3 

 
1 

19.  
Секулић Небојша 

биологија VIII2, VIII3  
4 

„Друга 
шанса“ 

  
2,40% 

20.  
Заклан Младен 

историја 5-8  
20 

„Друга 
шанса“ 

  
9,40% 

21. Ераковић Благоје Историја 
 

 

VII3 1    

22. Доби Вукосава географија        5-8 21    



21 
 

 
23.  

Колашинац 
Славољуб 

техника и 
технологија, 
техничко и 

информатичко 
образовање 

V1, V2, V3, 
VI1, VI2, VI3, 

VII1, VIII1, 
VIII2, VIII3 

 
20 

   

24.  
Божовић Драгутин 

техничко и 
инфор.образова

ње 

VII2, VII3  
4 

   

25.  
Видовић Марко 

ликовна култура VI1, VI2, VI3  
5 

Сл.наст.акт. 
ЦСВ 

VI 1,2,3 3 

ЦСВ-изборни VII1,2,3¸  VIII 1,2,3 2 

26. Петричевић Маријана 
 

ликовна култура V1, V2,  VIII2 5 Сл.наст.акт. 
ЦСВ 

V1,2 1 

27.  
Миловић Соња 

ликовна култура VII1, VII2, 
VII3 

3 Сл.наст.акт. 
ЦСВ 

V3 1 

28.  
Русов Марија 

ликовна култура V3, VIII1, 
VIII3 

4    

29.  
Јелинић Оља 

музичко 
васпитање 

5-8 15    

30. Покрајац Небојша 
 

физичко 
васпитање 

V1, V2, V3, 
VI3, VII1, 
VII2, VII3 

20    

31.  
Стрибер Недељко 

физичко 
васпитање 

VI1, VI2, 
VIII1, VIII2, 
VIII3 

15    

32. Бјелица Милош физичко 
васпитање 

VII1 1    

33. Тот Анита мађарски језик        5-8 6    
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34. Мали Славица русински језик        5-8 4    
35.  

Божовић Ана 
информатика V1, V2, V3, 

VI1, VI2, VI3 
9 „Друга шанса“ 

 
 16,75% 

Информатика 
изборни 

VIII1,2,3 2 

36.  
Бјелац Марјан 

Информатика 
изборни 

VII1, VII3, 
VII2 

 
3 

   

37.  
Вовк Игор 

католичка 
веронаука 

2-4, 7 
суботом 

2    

38. Говља Наталија учитељ  20    
39. Булаић Маита учитељ  20    
40. Марковић Драгана  учитељ  20    
41. Перовић Биљана учитељ  20    
42. Боровић Сања учитељ  20    
43. Звијер Весна учитељ  20    
44. Лакушић Душица учитељ  19   5 
45. Јовановић Жељка учитељ  20    
46. Миленковић 

Александра 
учитељ  20    

47. Вишњић Јелена учитељ  19    
48. Рогановић Гордана продужени боравак 
49. Курјак Нада православни 

катих.  
5-8 7    

50. Перовић Гордана 
 

грађанско 
васпитање 

VII1, VII2, 
VII3, VIII1, 
VIII2, VIII3 

5    

51. Милена Мерџан 
Радојчић 

грађанско 
васпитање 

V1, V2, V3, 
VI1, VI2, VI3 

4    
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РАСПОРЕД40-ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

Р
.б

р.
 ПРЕЗИМЕ И 

ИМЕ О
ба

в.
 

Н
ас

т.
 

О
ба

ве
зн

а 
из

бо
рн

а 
на

ст
ав

а 
 И

зб
ор

на
 н

. 
 

С
л.

 Н
ас

т.
 

А
к.

 

Д
од

ат
на

 н
ас

т.
 

 

Д
оп

ун
ск

а 
н.

 

Ч
О

С
 

К
ул

.и
 ја

вн
а 

де
ла

т.
 

 Д
р.

,т
ех

., 
ху

м
- 

сп
ор

т.
а.

 

Ра
д 

 
С

а 
ро

д.
 

С
тр

уч
.у

са
в.

 

Д
еж

ур
ст

во
 

Ра
д 

у 
ст

.о
рг

ан
. 

Ру
ко

во
ди

оц
и 

ве
ћа

 и
 т

им
ов

а 

П
ед

аг
.д

ок
ум

 
 

м
ен

то
рс

тв
о 

би
бл

ио
те

ке
 

Д
ру

га
 

ш
ан

са
 

П
ро

ду
ж

ен
и 

бо
ра

в.
 

пр
ип

ре
м

а 

ук
уп

но
 

1. Љешевић 
Далиборка 19    1  1 1 1  1 1 1 1 1 1    

 11 40 

2. Миловић 
Јасмина 4      1  1     1       2 9 

3. ТОМИН Весна 12    1  1  1 1  1 1  1 1     7 27 

4. Ђурђевац 
Јелена 16    1  1 1 1 1  1 1 1  1   3  12 40 

5. КнежевићДрагана 4      1 1        1     2 9 

6. Анђелић 
Слободан 16    1 1 1  1 1  1 1 1  1   3  12 40 

7. Кричковић Ива 20    1 
1 

1 1   1 1 1 
 

1 1    
 11 40 

8. Лена Павловић 
Ивезић 8    1  1     1 1 1  1     4 18 

9. Чордаш Марина 18    1  1 1 1  1 1 1 1  1   2  11 40 

10. Заклан Весна 10      1  1   1  1    20  
 6 40 

11. Јованов Мартина 10     1   1   1  1       6 20 

12. Копривица Весна 6        1   1         4 12 

13. Рогановић 
Татјана 18    1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1    

 11 40 

14. Вуковић Јелица 6      1 1   1  1   1     2 13 

15. Михајловић 
Светлана 10     1 1      1 1       6 20 
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16.
. 

Копривица 
Драгана 8     1 1      1 1       4 16 

17. Јањић Љиљана 12    1 1 1     1 1 1     2  8 28 

18. Браун Јасна 20     1 1 1 1  1 1 1  1 1    
 11 40 

19. Секулић 
Небојша 4     1       1        2 8 

20. Заклан Младен 20    
 

1 1 1 1  1 1 1 
 

    2 
 11 40 

21. Ераковић 
Благоје 1    

 
        

 
     

 1 2 

22. Доби Вукосава 21    
 

1 1 1   1 1 1 
1 

1     
 11 40 

23. Колашинац 
Славољуб 20    1 1  1 1  1 1 1 1  1     11 40 

24 Божовић 
Драгутин 4         1   1        2 8 

25. Видовић Марко 3  2 3 
 

        
 

     
 2 10 

26. Петричевић 
Маријана 5   1 

 
    1    

1 
     

 2 10 

27. Миловић Соња     
 

        
 

     
   

28 Русов Марија 4   1 
 

    1    
 

     
 2 8 

29. Јелинић Оља 15    1    1   1 1  1 1    
Хор 
рр 

8 30 
1 

30. Покрајац 
Небојша 18 2   1 1  1 1  1 1 1 1  1     11 40 
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31 Стрибер 
Недељко 12 3    1  1 1  1 1 1 1  1     7 30 

32. Бјелица Милош 1    
 

        
 

     
 1 2 

33. Тот Анита 6    
 

   1     
1 

     
 4 12 

34. Мали Славица  4       1            3 8 

35. Божовић Ана 6  3   1     1 1 1 1 
 

 1   3  6 24 

36. Бјелац Марјан   3       1           2 6 

37. Вовк Игор  2       1            1 4 

38. Говља Наталија 20     1 1 1 1  1 1 1 1  1     11 40 

39. Булаић Маита 20     1 1 1 1  1 1 1 1  1     11 40 

40 Maрковић 
Драгана 20     1 1 1 1  1 1 1 1  1     11 40 

41. Перовић Биљана 20     1 1 1 1  1  1 1  1     12 40 

42. Боровић Сања 20     1 1 1 1  1  1 1  1     12 40 

43. Звијер Весна 20     1 1 1 1  1  1 1  1     12 40 

44. Лакушић Душица 19    1  1 1 1 1 1 1 1  1 1     11 40 

45. Јовановић 
Жељка 20      1 1 1 1 1 1 1 1  1     11 40 

46. Миленковић 
Александра 20    

 
 1 1 1 1 1 1 1 1  1    

 11 40 

47. 
 
Вишњић Јелена 
 
 

19    
1 

 1 1 1 1 1 1 1  1 1    
 11 40 
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48. Рогановић 
Гордана 

Продужени боравак 
   

49. Курјак Нада  7   
 

   1   1  1      
 4 14 

50. Перовић 
Гордана 

 5   
 

   1   1  1      
 2 10 

51. Милена Меџан 
Радојчић 

 4   
 

   1     1      
 2 8 
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ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ   ОРГАНА 
ШКОЛЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



28 
 

 
ПЛАН И ПРОГРАМ ПЕДАГОШКОГ  КОЛЕГИЈУМА 
 
Задатак  Педагошког колегијума је да уочава, запажа, и разматра битнија питања унапређења рада 
школе. Да афирмише квалитет рада школе и да истиче и препознаје подручја и питања у којима 
школа у раду заостаје, те да налази и предлаже начине и мере отклањања недостатака. Својим 
стручним и мобилним присуством у раду Педагошки колегијум ће помоћи директору школе да битно 
и свестрано сагледава комплексност целокупног образовно-васпитног рада, а он у складу с тим да 
уприличи рад Наставничког већа. 
                          Осим предлога за одговоран редован и сврсисходан рад Наставничког већа, битна и 
незаменљива улога Колегијума је да на подручју целокупног образовно-васпитног  рада школе 
уочава пропусте и недостатке, да на њих указује и предлаже Наставничком већу мере и начине за 
санкцију и кориговање недостатака у раду. 
 
          Често су та питања која се ређе појављују у раду Наставничког већа, а битна су или 
незаобилазна у образовно-васпитној пракси. 
 

ЗАДАЦИ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

Планирање и праћење реализације образовно-васпитног рада; 
Утврђивање форме и потребне документације за планирање и припремање образовно-васпитног 
рада; 
Утврђивање критеријума за утврђивање знања ученика; 
Праћење и анализа резултата рада; 
Праћење  реализације програма васпитног рада и усклађивање ставова за што адекватнију 
реализацију; 
Утврђивање проблема у поступку реализације образовно-васпитних захтева и налажење решења за 
њихово отклањање у оквиру Колегијума; 
Стално праћење и анализа плана и програма са критичким освртом на програм и облик реализације; 
Налажење могућности за примену диференцираних облика рада са ученицима; 
Праћење рада слободних активности и налажење најбољих решења за њихову организацију 
усклађену са педагошким захтевима; 
Организовање изборних и факултативних предмета; 
Организовање додатног рада; 
Планско спровођење и усклађивање провере задацима објективног типа као и вредновање усвојених 
образовно-васпитних утицаја; 
Организовање, праћење и унапређивање рада одељенских заједница и ученичког парламента; 
Унапређивање свих видова сарадње са родитељима, друштвеном средином и и осталим чиниоцима 
везаним за реализацију програма рада школе; 
Планирање разних видова стручног усавршавања; 
Организовање и праћење рада културне и јавне делатности школе; 
Планирање друштвено-корисног рада; 
Договор о употреби и коришћењу наставних учила и средстава, као и планирање потребе за њиховим 
обнављањем; 
Праћење здравственог стања ученика и рад на унапређивању њиховог здравља; 
Поред наведених задатака, колегијум ће се залагати и за решавање других питања. 
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ПЛАН  РАДА  ПЕДАГОШКОГ  КОЛЕГИЈУМА 
 

За школску 2018/19.годину 

Планирано  седам седница. 

Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

- Доношење плана рада педагошког 
колегијума за школску 2018/19. 

Чланови Педагошког 
колегијума 

Септембар 2018. 

-Утврђивање распореда контролних и 
писмених задатака, распореда додатне, 
допунске наставе и секција 

-Предлог плана стручног усавршавања 

-Организовање педагошко-
инструктивног увида и надзора 

-Анализа успеха и дисциплине на крају 
првог класификационог периода 

Чланови Педагошког 
колегијума 

Новембар 2018. 

Редовност похађања наставе 

Рад са децом која имају потешкоће у 
развоју 

-Реализација планова свих облика рада 

-Доношење ИОП-а 

-Извештај о опсервацији наставе 

-Реализација угледних часова 

Чланови Педагошког 
колегијума 

 

Децембар  2018. 

-Рад са талентованим ученицима 

-Професионална орјентација ученика 

 

-Реализација школских програма и 
пројеката 

-Анализа успеха на крају првог 
полугодишта и мере за унапређивања 

Чланови Педагошког 
колегијума 

Фебруар 2019. 
-Мере за унапређивање образовно-
васпитног рад у другом полугођу 
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-Организовање активности поводом 
прославе Светог Саве 

-Разматрање календара такмичења и 
организовање истих 

-Разматрање предлога плана стручног 
усавршавање наставника и стручних 
сарадника и давање мишљења на исти 

-Анализа реализације програма 
образовно-васпитног рада, усавршавање 
наставника и унапређивање наставе 

Чланови Педагошког 
колегијума 

Март 2019. -Активности у оквиру развојног 
планирања 

-Активности у оквиру самовредновања 

-Одлука о коришћењу уџбеника 

Чланови Педагошког 
колегијума 

Април 2019. -Организација завршног испита 

-Осврт на сарадњу са родитељима и 
ваншколским институцијама 

-Утврђивање успеха, дисциплине и 
похађање наставе на крају другог 
полугодишта Чланови Педагошког 

колегијума 
Јун 2019. 

-Извештај о раду за школску 
2018/19.годину 
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ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 

Планирано осам седница. 
 
  

 

Месец Садржај, активности Носиоци и сарадници Начин, исходи 

IX 

Разматрање предлога Годишњег плана 
рада школе 

Планирање и организовање различитих 
облика ваннаставне активности ученика 

Утврђивање предлога програма 
извођења екскурзија и пољске наставе 

Активности на реализацији инклузи ног 
образовања 

наставници 
директор 
педагог 
председни и 
актива и већа 

седнице 
консултације 
договори 
записници 
планови 
програми 
анализе 

XI 

Анализа успеха ученика на крају првог 
тромесечја 

Анализа реализације наставног плана и 
програма на крају првог тромесечја 

Анализа реализације осталих облика 
образовно-васпитног рада у школи 

Анализа реализације програма 
инклузивног образовања у школи 

Припремање календара такмичења 
 ченика и обезбеђивање услова за 
њихово припремање 

наставници 
директор 
педагог 
председници 
актива и већа 

седнице 
консултације 
договори 
анализе 
извештаји 

XII 

Анализа успеха ученика на крају првог 
полугодишта 

Анализа реализације наставног плана и 
програма на крају првог полугодишта 

Анализа реализације осталих облика 
образовно-васпитног рада у школи на 
крају првог полугодишта 

Анализа реализације програма 
инклузивног образовања у школи у току 

наставници 
директор 
педагог 
председници 
актива и  већа 

седнице 
консултације 
договори 
анализе 
извештаји 
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првог полугодишта и усвајање извештаја 

А ализа р д  стручних акт ва, већа и 
ти ова у првом полугодишту и 
усв јање извештаја 

II 

Избор уџбеника за следећу школску 
годину 

Предлог мера за побољшање yспеxа 

Разматрање предлога стрyчних а ти а 
о набавци опрем  и наставних 
средст ва 

наставници 
директор 
педагог 
председници 
актива и већа 

седнице 
консултације 
договори 
анализе 

IV 

Анализа успеха ученика на крају трећег 
тромесечја 

Анализа реализације наставног плана и 
програма на крају трећег тромесечја 

Анализа реализације осталих облика 
образовно-васпитног рада у школи на 
крају трећег тромесечја 

Активност  у вези завршних испита 

наставници 
директор 
педагог 
председни и 
актива и већа 

седнице 
консултације 
договори 
анализе 
дневници 
рада 
записници 

V 

Анализа успеха ученика осмог разреда 
на крају године 

Анализа реализације наставног плана и 
програма на крају године 

Информације у вези наредних 
активности око завршног испита ученика 
осмог разреда 

Припреме за дораду и корекцију 
Школског програма првог и другог 
циклуса  

Извештај Тима за самоевалуацију и 
усвајање Акционог плана 

Анализа учешћ  ученик  на 
такмичењима и р зматрање 
постигнутих резултат 

наставници 
директор 
педагог 
пре седници 
актиа и већа 

седнице 
консултације 
договори 
анализе 
информације 
разговори 

VI 
Анализа успеха ученика на крају дугог 
полугодишта 

наставници 
директор 
педагог 

седнице 
консултације 
договори 
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Анализа реализације наставног плана и 
програма на крају дугог полугодишта 

Анализа реализације осталих облика 
образовно-васпитног рада у школи на 
крају дугог полугодишта 

Анализа реализације предшколских 
програмских садржаја на крају 
полугодишта 

Анализа реализације програма 
инклузивног образовања у школи у току 
дугог полугодишта и усвајање извештаја 

Анализа рада стручних актива, већа и 
тимова у другом полугодишту и 
усвајање извештаја за школску годину 

Анализа рада на реализацији завршног 
испита за ученике осмог разреда 

Извештај уписа ученика у први разред 
средње школе 

Анализа реализације наставе у природи 
и екскурзија ученика 

Анализа реализације Школског 
програма и усајање  извештаја 

председници 
актва и већа 

анализе 
разговор 
извештаји 

 VIII 

Организација поправних испита, 
yтврђивање yспеxа yченика после 
одржаниx поправниx испита 

Утврђивање распореда часова 

Утврђивање одељењских старешина, на 
предлог директора школе 

Предлагање задужења наставника и 
стручних сарадника у извршавању 
појединих задатака 

Усвајање предлога извештаја о 
реализацији Годишњег плана рада 

Усвајање предлога Год шњег плана 
рада за следећу школску годину 

наставници 
директор 
педагог 
председници 
актива и већа 

седнице 
консултације 
договори 
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ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКIХ ВЕЋА 
Планирано пет седница. 
Планови рада одељењских већа I- IV разреда 
 
 
 

 Vреме 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 и рекреативне наставе IX IX IX IX 

- „Школа без насиља“     

- Vредновање рада школе     

- 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 
 

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 

- Реализација програмских задатака и успех ученика на крају 
трећег класификационог периода 

IV IV IV IV 

- Остварени резултати у допунској настави IV IV IV IV 

- Iзвођење рекреативне наставе ,излета IV IV IV IV 

- Припреме за прославу Дана школе IV IV IV IV 

- Сарадња са већем петог разреда    IV 

- Припрема приредбе за пријем првака    IV 

- 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 "Школе без насиља" 
- Vредновање рада школе-шта смо урадили и шта даље 
планирамо 

VI VI VI VI 
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Планови рада одељењских већа V – VIIIразреда 
 
 
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 

- Усвајање распореда писмених задатака IX IX IX IX 

- Рад на професионалној оријентацији ученика  IX IX IX 

- „Школа без 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 
 

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 IV IV IV IV 

- 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  
 

VI VI VI VI 

- Ефекти "Школе без насиља" VI VI VI VI 

- Анализа резултата поправних испита VIII VIII VIII VIII 

- Утврђивање успеха ученика после поправних испита VIII VIII VIII VIII 
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ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА 
 
Основни задатак рада у стручном већу је стручно, методичко и педагошко усавршавањеу 
циљу унапређивања наставе, то се остварује на: 
-стручним састанцима, 
-огледним часовима, 
-предавањима и саопштењима самих чланова или стручњака изван школе. 
 
ГЛОБАЛНИ ПРОГРАМ СТРУЧНИХВЕЋА 
Организационо материјални услови рада 
-доношење плана рада стручних актива 
-договор о броју седница, времену одржавања и њиховом саджају 
-предлог набавке наставних средстава, учила и попуњавање збирки 
-унапређивање сарадње и кординација са другим активима  
Организациона питања, реализације плана и програма рада ОВ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-договор о начину планирања рада ОВ 
-утврђивање организације и реализације допунског рада са ученицима који заостају у 
савлађивању градива 
-организација додатног рада 
-пројектовање нових учила, чување дидактичког материјала. 
Унапређивање  процеса ОВ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-корелација наставних садржаја 
-уједначавање критеријума у настави, пимена поузданих инструмената, 
-примена савремене наставне технологије  
-утврђивање начина подстицања ученика у циљу побољшања мотивисаности за школско 
такмичење 
-размена дидактичког материјала 
Праћење реализације рада ОВ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-утврђивање резултата рада ученика за самостално учење 
-методе и поступци рационализације процеса образовања 
Стручно усавршавање наставника 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-рад на правилној оријентацији наставника почетника и њиховом индивидуалном, стручном 
и педагошком усавршавању 
-међусобна размена искуства, 
-организација теоријских предавања, 
-решавање актуелних наставно-васпитних проблема 
Подношење извештаја о раду 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-писмени извештај о раду на крају школске године 
-о раду стручних актива воде се записници који чине саставни део педагошке документације. 
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Време 

 

 
Садржајрада 
активности 

 
Начин 

 
 

место 

 
 
реализатори 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Усаглашавањераспореда 
часова(предметнанастава) 
иорганизацијарада 

-усклађивање,договор, 
избор 

школа чланови 
већа, 
наставнице 
енглеског 
језика, 
вероучитељ, 
педагог, 

 
Предлогзанабавку 
наставнихсредставаи 
дидактичкогматеријала 

 
 
-договор,дискусија 

школа чланови 
већа, 
педагог 

 

Сарадњасаорганизацијом 
Друштвоучитеља Нови Сад 

 

-договоросарадњииизбор 
координаторасаДУНС-ом 

школа чланови 
већа, 
педагог 

 
Сарадњасаорганизацијом 
Црвеногкрста 

-договоросарадњи школа чланови 
већа, 
педагог, 

СарадњасаМузичком 
школом 

-договоросарадњи 
(информисање,договори, 

школа чланови 
већау 

 

ПЛАНОВИРАДАСТРУЧНИХВЕЋА 
 
ПЛАНРАДАСТРУЧНОГВЕЋА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕНАСТАВЕ 
 
Планирано седам састанка. 
 
Руководилац:Звијер Весна 
 
 
 
 

реализације 
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  поделаанкетеродитељима 
радипријављивањатачног 
бројазаинтересованих 
ученика, 
распоредконцератаћебити 
саопштенучитељима након 
резултатаанкете) 

  

 
 
-Изборчасописазадецу 

-договоронабавции 
коришћењудечјештампе 

школа чланови 
већа, 
педагог,  

 
Наставауприроди, 
излети 

-договоротерминима школа чланови 
већа, 
педагог 

 
 
 
 
Пријемпрвака 

-извештавање,анализа школа чланови 
већа 
(одељењске 
старешине 
2.разреда), 
педагог, 
 

 
Евидентирање ученика за 
инклузивнообразовање 

-дискусија,размена 
искустава 

школа чланови 
већа, 
педагог 

 
 
 
Продужениборавак 

-утврђивањебројног стања 
ученикакојићедолазитиу 
продужениборавак,броја 
група идоговоросарадњи 
учитељасаучитељима 
продуженогборавка 

школа  
чланови 
већа, 
педагог, 



39 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

XI 

 креативнихрадионица  већа, 
педагог, 
 

 

Договор  око  реализације 
часоваубиблиотеци 

-договорокотермина школа стручни 
актив, 
библитекар 

 
Распоред угледних часова 
од1- 4.разреда 

-договоротерминима 
реализацијеугледнихчасова 
од1-4.разреда 

школа чланови 
већа, 
педагог,  

 
Стручно 
усавршавање(посећени 
семинари) 

-извештавање,размена 
искустава 

школа чланови 
већа, 
педагог,  

Постављање 
релевантнихваспитних 
циљевауредовној 
настави(избор 
наставнихсадржајакоји 
семогукориститиза 
превенцијунасиља) 

Договори,дискусија школа  

 
чланови 
већа, 
педагог, 

  
Обележавањедана 
просветнихрадника 

-договориподелазадужења школа чланови 
већа, 
педагог, 
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XII 

Реализацијаредовне, 
допунскеидодатне 
наставеислободних 
активностинакрајупрвог 
полугодишта 

-извештавање школа  

чланови 
већа, 
педагог,  

Анализа успехаи 
дисциплиненакрајупрвог 
полугодишта 

-извештавање школа стручни 
актив,педаго 
г, 

 

Реализација 
индивидуализацијеу раду 
иИОП-а 

-извештавањеидискусија школа чланови 
већа, 
педагог,  

 
Оценаостварености 
образовнихстандарда 

-анализа,упоређивање, 
дискусија 

школа чланови 
већа, 
педагог, 
 

 
 
-Зимскисусретиучитеља 

-планирањестручног 
усавршавањаназимским 
сусретима 

школа чланови 
већа, 
педагог,  

 
-Новогодишње прославе, 
изложбе,уређење школе, 
приредбе 

-договороконовогодишње 
прославеи приредбе... 

школа чланови 
већа, 
педагог,  

 
Стручно 
усавршавање(посећени 
семинари) 

-евидентирањеопосећеним 
семинарима 

школа чланови 
већа, 
педагог,  

 
 
 
 
 

 

-Радсаученицимакојима 
јепотребнапомоћи подршка 

-разговоронапредовању школа чланови 
већа, 
педагог,  

III  
-СарадњасаПУ 
„Бошко Буха“ 

-договорипосетадецеиз 
вртића 

свечана 
салашколе 

 

чланови 
већа, 
педагог,  

 
Анализа угледних часова 
од1- 4.разреда 

-коментарисањеугледних 
часоваод1-4.разреда 

школа чланови 
већа, 
педагог, 
 

    

-Припремезаизбор 
уџбениказанаредну 
школскугодину 

-Предлози,упоређивање, 
анализирањеидоговорио 
изборууџбеника 

школа  

чланови 
већа 
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IV 

 

 
 
 
-Организовањепродајне 
Васкршњеизложбе 

-договориреализација школа  
 
чланови 
већа, 
педагог,  

Анализауспехаи 
дисциплиненакрају 
трећегкласификационог 
периода 

-извештавање  чланови 
већа, 
педагог,  

 

Реализација 
индивидуализацијеу раду 
иИОП-а 

-извештавањеидискусија  чланови 
већа, 
педагог, 
 

 
Оценаостварености 
образовнихстандарда 

-анализа,упоређивање, 
дискусија 

 чланови 
већа, 
педагог,  

Реализацијаредовне, 
допунскеидодатне 
наставеислободних 
активностинакрајутрећег 
класификационогпериод 

-извештавање школа  

чланови 
већа, 
педагог,  

Стручно 
усавршавање(посећени 

-извештавање,размена 
искустава 

школа чланови 
већа, 
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 семинари)   педагог, 
 

 
 
 
Позоришнепредставе 

-посетапозоришта Позоришта  
 
чланови 
већа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI 

 
Анализареализације 
редовне,допунскеи 
додатненаставеи 
слободнихактивностина 
крајудругогполугодишта 
школске2018/2019.године 

-извештавање школа чланови 
већа, 
педагог,  

Анализа успехаи 
дисциплиненакрају 
другогполугодишта 
школске2018/2019.године 

-извештавање школа чланови 
већа, 
педагог,  

 

Реализација 
индивидуализацијеу раду 
иИОП-а 

-извештавањеидискусија школа чланови 
већа, 
педагог,  

 
Оценаостварености 
образовнихстандарда 

-анализа,упоређивање, 
дискусија 

школа чланови 
већа, 
педагог,  

 

Стручно 
усавршавање(посећени 
семинари) 

-извештавање,размена 
искустава 

школа чланови 
већа, 
педагог,  

-Поделакњигаидиплома 
заученикекојису 

-награђивање школа чланови 
већа 
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 освојилинаградена 
такмичењима 

   

 
-Анализа радастручног 
већа учитеља и предлог 
планаза 
следећушколскугодину 

-разговорорадувећаи 
договорзаследећушколску 
годину 

школа  
 
чланови 
већа, 
педагог,  

 
 
 
 
VIII 

 
-Планирањестручног 
усавршавања 

-договороприсуствовањуна 
семинаринаиприменинових 
знањаупракси 

школа чланови 
већа, 
педагог,  

-Усвајањепланаи 
програмарадастручног 
већазашколску 
2019/2020.годину 

-упознавањеучитељаса 
планомипрограмом рада 
већа 

школа чланови 
већа, 
педагог, 
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ПЛАНРАДАСТРУЧНОГВЕЋА НАСТАВНИКА ДРУШТВЕНИХНАУКА 
 
Руководилац:Рогановић Тања 
Чланови: 
Српски језик:Љешевић Далиборка,Томин Весна,Миловић Јасмина, Ђурђевац Јелена 
Руски језик:Рогановић Тања,Вуковић Јелица 
Енглески језик:Чордаш Марина,Јованов Мартина,Заклан Весна,Копривица Весна 
Историја:Заклан Младен,Ераковић Благоје 
Географија:Вукосава Доби 
 
Планирано пет састанака. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IX 

 
Планирањеугледнихи 
огледнихчасова 

Међусобнидоговор 
Стручногвећакаои 
договорсадругим 
Стручнимвећима 

  
Чланови 
Стручногвећа 

Усклађивање 
критеријумаоцењивања 
премастандардима 

Међусобнидоговор 
члановаСтручногвећа 

 Чланови 
Стручногвећа 

Корелацијаунутар 
Стручногвећа 

Међусобнидоговор 
члановаСтручногвећа 

 Чланови 
Стручногвећа 

 
Корелацијасадругим 
Стручнимвећима 

Договорокоугледнихи 
огледнихчасова, 
појединихнаставних 
темаилинаставних 
јединицаислично 

  
Чланови 
Стручногвећа 

Планирањеписмених 
задатакаиконтролних 
вежби 

Усклађивањетермина  Чланови 
Стручногвећа 

Припремаиреализација 
иницијалногтеста 

Сарадњанаизради 
иницијалнихтестова, 
прегледање,анализа 
резултата 

 Наставници 
српског и 
енглеског 
језика 

ПрипремаученикаодV 
доVIIIразредаза 
реализацијуизлетаи 
екскурзија 

Упознавањеученикаса 
културно-историјским 
споменицимакојеће 
обићинаизлетуили 
екскурзијикроз 
историјскесадржаје, 
песме,причеи слично 

  
 
Наставник 
историјеи 
чланови 
Стручногвећа 
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XI 

Анализаостварености 
програмскихсадржаја, 
тешкоћеуреализацији 
програмаипредлогмера 
зањихово превазилажење 

Дискусија   
 
Чланови 
Стручногвећа 

Анализауспехаученика 
накрајупровог 
класификационог 
периода 

Извештајипредметних 
наставникачланова 
Стручногвећа( 
недовољнеоцене, 
указивањенадаровите 
ученикекаоионеса 
тешкоћамаусавладавању 
наставнихпрограмаи 
садржаја) 

  
Чланови 
Стручногвећа 

Проценаприлагођености 
ученика петогразреда 

Анализаидискусија  Чланови 
Стручногвећа 

Проценастандарда Анализаидискусија  Чланови 
Стручногвећа 

Самовредновање СарадњасаППслужбом  Чланови 
Стручногвећа 
иППслужба 

Реализацијаогледнихи 
угледнихчасова 

Договориокотермина, 
анализапосећенихчасова 

 Чланови 
Стручногвећа 

Узајамнапосета 
часовимачланова 
Стручногвећа 

Договори,размена 
искустава,анализа 

 Руководилац 
Стручногвећа 
ичланови 
Стручногвећа 

ОбележавањеДана 
примирјауПрвом 
светскомрату 

 
Радиоемисија 

  
Наставник 
историје 

 
 
Посетакултурним 
установама 

Групнепосетекрозрад 
Одељенскихзаједницаи 
наставникасрпског, 
енглеског,рускогјезикаи 
историје 

Библиотеке, 
музеји, 
архиви, 
позориштаи 
слично 

 
 
Чланови 
Стручногвећа 

  
Планирањетемаза 
писменезадатке 
 
 

 
Договорпредметних 
наставника 

 Наставници 
српског, 
енглеског, и 
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IV 

ОбележавањеСветског 
данакњиге 

Радиоемисија  Наставници 
српскогјезика 

ОбележавањеУскрса   Чланови 
Стручногвећа 

 
Учествовањенаградским 
такмичењима 

 Школеу 
којимасе 
одвијају 
такмичења 

 
Чланови 
Стручногвећа 

Анализарезултата 
градскихтакмичења 

Извештајпредметних 
наставника 

 Чланови 
Стручногвећа 

Реализацијаогледнихи 
угледнихчасова 

  Чланови 
Стручногвећа 

Самовредновање СарадњасаППслужбом  Чланови 
Стручногвећа 
иППслужба 

 
 
Посетекултурним 
установама 

Групнепосетекрозрад 
Одељенскихзаједницаи 
наставникасрпског, 
енглеског,францускоги 
талијанскогјезикаи 
историје 

Библиотеке, 
музеји, 
позоришта, 
архивии 
слично 

 
 
Чланови 
Стручногвећа 

 
 
 
 
 
 

Анализареализације 
планаипрограма 
редовне,допунске, 
додатаненаставеи 
ваннаставнихактивности 

 
Извештајпредметних 
наставника 

  
Чланови 
Стручногвећа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII 

    

Припремазапрославу 
СветогСаве 

Одабиручениказа 
учешћенаприредби 

Учионица, 
свечанасала 

и наставници 
српскогјезика 

Анализареализације 
планаипрограма 
редовне,допунскеи 
додатненаставеи 
ваннаставнихактивности 

 
Извештајпредметних 
наставника 

  
Чланови 
стручногвећа 

Анализауспехаученика 
накрајупрвог 
полугодишта 

Извештајпредметних 
наставника 

 Чланови 
Стручногвећа 

Анализарадаученикаса 
посебнимпотребама 

Сарадњасастручномслужбо
м 

 Чланови 
Стручногвећа 
ипедагог 

Самовредновање Сарадњасастручномслужбо
м 

 Чланови 
Стручногвећа 
ипедагог 

 
Стручноусавршавање 

Извештајнаставникакоји 
супохађалинеки 
семинар 

 Чланови 
Стручногвећа 

 
Посетакултурним 
установама 

Групнепосетекрозрад 
Одељенскихзаједницаи 
наставникасрпског, 
енглеског,рускогјезикаи 
историје 

Музеји, 
изложбе, 
библиотеке, 
позориштаи 
слично 

 
 
Чланови 
Стручногвећа 
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VI 

 
 
 
 
Анализауспехаученика 
накрајушколскегодине 

Извештајипредметних 
наставникачланова 
Стручногвећа( 
недовољнеоцене, 
указивањенадаровите 
ученикекаоионеса 
тешкоћамаусавладавању 
наставнихпрограмаи 
садржаја) 

  
 
 
 
Чланови 
Стручногвећа 

Анализарадаученикаса 
посебнимпотребама 

СарадњасаППслужбом  Чланови 
Стручногвећа 
истручнаслужба 

Проценастандарда Анализаостварености 
образовнихстандарда 

 Чланови 
Стручногвећа 

Самовредновање СарадњасаППслужбом  Чланови 
Стручногвећа 
истручна 

Извештајораду 
Стручногвећаи 
доношењепланарадаза 
следећугодину 

ИзвештајРуководиоца 
Стручногвећа 

 Руководилац 
Стручногвећа 
ичланови 
Стручногвећа 

 
Поделачасовазаследећу 
школскугодину 

Поделитичасовеу 
складусапотребама 
школе заодређеним 
бројемизвршилаца 

  
Чланови 
Стручногвећа 

Организацијаприпремне 
наставезаполагање 
поправнихиспитазаVIIIраз
ред 

Поделазадужења  Чланови 
Стручногвећа 
којиимају 
поправне 
испите 

Организацијаполагања 
поправнихиспитазаVIII 
разред 

Поделазадужења  Чланови 
Стручногвећа 
којиимају 
поправне 
испите 
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4.3.ПЛАНРАДАСТРУЧНОГВЕЋАПРИРОДНИХНАУКА 
 
Руководилац:Браун Јасна 
 
Члановивећа: 
 
1.)Математика-Анђелић Слободан,Кричковић Ива, Кнежевић Драгана 
2.)Физика-Светлана Михајловић,Солдат Наташа 
3.)Хемија-Јанић Љиљана 
4.)Биологија-Браун Јасна,Секулић Небојша 
5.)Географија-Вукосава Доби 
6.)Информатикаи рачунарство-Божовић Ана,Бјелац Марјан 
7.)Техничкоиинформатичкообразовање-Колашинац Славољуб, Божовић Драгутин 
 
Планирано  седам састанака. 

 Израдапланадодатнеи 
допунскенаставеи 
секција 

Индивидуално Школа  

Усаглашавање 
критеријума 
оцењивања 

Договор Школа  

Израдаиреализација 
иницијалногтеста 

Индивидуално Школа  

Утврђивањераспореда 
писменихи 
контролнихзадатакаи 
тестова 

Договор Школа  

Разматрањеобликаи 
начинакорелацијеса 
активимаод 2–4. 
разреда 

Договорсаакт. 
разредненаставе 

Школа  

Планирањеодржавања 
поједногчасау 
одељењима4.разреда 

Договорсаакт. 
разредненаставе 

Школа  

ВРЕМЕ САДРЖАЈРАДА НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

МЕСТО ИЗВРШИЛАЦ 

 С
еп

те
м

ба
р-

ав
гу

ст
 Израда глобалноги 

оперативногпланаза 
свакипредмет 
укључујућикорелацију 
садругимпредметима 

Индивидуално 
засваки 
предмет, 
договорза 
усклађивање 

Школа  
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 Прављењеплана 
стручногусавршавања 

Индивидуално Школа  

Прављењеплана 
угледнихчасова 

Индивидуално Школа  

Требовањенаставних 
средставаи пратеће 
опреме заизвођење 
наставе 

Индивидуално Школа  

Изборучениказа 
допунскуидодатну 
наставуисекције 

Индивидуално Школа  

 

о
к
т
о
б
а
р
-
н
о
в
е
м
б
а
р 

Анализа писменихи 
контролнихзадатакаи 
тестова 

Анализаи 
међусобна 
дискусија 

Школа  

Анализаиницијалног 
теста 

Анализаи 
међусобна 
дискусија 

Школа  

Анализареализованог 
стручногусавршавања 

Анализаи 
међусобна 
дискусија 

Школа  

Анализареализације 
редовне,додатнеи 
допунскенаставеи 
секцијана крајупрвог 
класификационог 
периода 

Анализаи 
међусобна 
дискусија 

Школа  

 

Д
ец

ем
ба

р-
ја

ну
ар

 

Анализасвихоблика 
раданакрају 
1.полугодишта 

Анализаи 
међусобна 
дискусија 

Школа  

Анализареализованог 
стручногусавршавања 

Анализаи 
међусобна 
дискусија 

Школа  

Анализа 
прилагођавањаученика 
5.разреда(биологија, 
географија, 
математика),6.разреда 
(физика),7.разреда 
(хемија)ибрзина 
усвајањаградива 

Анализаи 
међусобна 
дискусија 

Школа  

 Ф
еб

ру
ар

-
м

ар
т 

Организацијашколског 
такмичења 

Индивидуално Школа  
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     Учешћена 
општинском 
такмичењупрема 
распореду 
Министарства 
просвете 

Индивидуално   

 А п р и
Анализареализације 
редовне,додатнеи 
допунскенаставеи 
секцијана крајутрећег 
класификационог 
периода 

Анализаи 
међусобна 
дискусија 

Школа  

Усклађивање 
критеријума 
оцењивања 

Дискусија Школа  

Изборуџбеникаи 
збиркизанаредну 
школскугодину 

Индивидуално Школа  

 Припремазазавршни 
испит 

Индивидуално Школа  

Анализарезултата 
такмичења 

Анализаи 
међусобна 
дискусија 

Школа  

Анализареализованог 
стручногусавршавања 

Анализаи 
међусобна 
дискусија 

Школа  

 Ју
н-

ју
л 

Израдагодишњег 
извештајаораду 
активаипредлог 
програмазанаредну 
школскугодину 

Дискусијаи 
договор 

Школа  

 Анализареализације 
редовне,додатнеи 
допунскенаставеи 
секцијанакрају 
школскегодине 

Анализаи 
међусобна 
дискусија 

Школа  

Поделаодељењаи 
задужењанаставника 

Индивидуално Школа  

Изборстручне 
литературе,часописаи 
књига 

Индивидуално Школа  

Анализазавршног 
испита 

Анализаи 
међусобна 
дискусија 

Школа Р 
 

 
 Анализареализованог 

стручногусавршавања 
Анализаи 
међусобна 
дискусија 

Школа  
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Анализа 
прилагођавањаученика 
5,6.и7. разредана 
новодобијенепредмете 

Анализаи 
међусобна 
дискусија 

Школа  

 

А
вг

ус
т 

Организацијаи 
реализацијаприпремне 
наставезапоправне 
испитеиразредни испит 

Договор Школа  

Заједничкаприпрема 
писменогиусменог 
делапоправноги 
разредногиспита 

Договор Школа  

Припремазанаредну 
школскугодину 

Дискусијаи 
договор 

Школа  
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ПЛАНРАДАСТРУЧНОГВЕЋАНАСТАВНИКА ЛИКОВНЕ И МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И 
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 
 
Руководилац:Алексић Јелена 
 
ЧлановиСтручногвећевештина: 
1.  Музичкакултура–Алексић Јелена 
2.  Ликовнакултура–Марко Видовић,Петричевић Маријана,Миловић Соња 
3.  Физичковаспитање–Стрибер Недељко, Покрајац Небојша,Бјелица Милош 
 
Планирано осам састанака. 
 

 
 
ВРЕМЕ САДРЖАЈРАДА 

 
НАЧИНРЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 

МЕСТО ИЗВРШИЛАЦ 
IX 

 
Опремањефискултурне 
саленеопходним 
наставнимсредствимаи 
дидактичким 
материјалом 

Анализастања,требовање 
средстава,дидактичких 
материјала,набавкаалата 

школа  
 

Утврђинањераспореда 
часоваиизборучениказа 
секције 

Договори,усклађивање школа Свичланови 
актива 

Планирањеучешћана 
такмичењимауоквиру 
системашколскогспорта 
Организацијајесењег кроса 

договори школа Свичланови актива

Планирањеучешћана 
такмичењимау 
организацијиПријатеља 
деце 

договори школа Свичланови актива

Планирањепосета 
значајнихкултурних 
манифестацијаи догађаја 

Одабиру складуса 
планомкултурних 
активностишколе 

школа Свичланови актива

Планодржавања 
угледнихчасова 

Договор,усклађивање школа Свичланови актива

Препознавањедаровитих 
ученикаипланирање 
радасањима 

дискусија школа Свичланови 
актива 

 Утврђивањекритеријума 
(ФВ)истандарда(ЛКи 
МК)запојединачне 
оцене 

Анализа,усаглашавање школа Свичланови 
актива 
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XI Утврђинањенеопходног 
минимумазнањаи 
елеменатазапозитивну 
оценунаоснову 
критеријума(ФВ)и 
стандарда(ЛКиМК) 
Анализареализације 
наставнихплановаи 
програманакрајупрвог 
тромесечја 

Анализа,усаглашавање школа Свичланови 
актива,педагог 

XII Реализацијашколских 
спортскихтакмичења 
премакалендару 
Министарствапросвете 

Организација,припреме школа Свичланови 
актива 

Новогодишњапродајна 
изложбаученичких 
радова 

Организација школа Свичланови актива

Припремаипоставка 
тематскеизложбе 
поводомНовеГодине 

организација школа Свичланови актива

Анализареализације 
наставнихплановаи 
програманакрајупрвог 
полугодишта 

анализа школа Свичланови 
актива 

I/II Припремаипоставка 
тематскеизложбе 
поводомДанасв.Саве 

организација школа Свичланови актива

Припремаиреализација 
приредбеповодомДана 
св.Саве  

Учешћеуорганизацији школа Свичланови актива

 Припремаучениказа 
учешћенаСмотридечијег 
стваралаштва 
(Пријатељидеце) 

организација школа Свичланови актива

III Припремаиреализација 
приредбеповодом 
пријемапрвака 

Учешћеуорганизацији школа Свичланови 
актива 

Анализареализације 
наставнихплановаи 
програманакрајутрећег 
тромесечја 

Анализа,дискусија школа Свичланови 
актива 

IV Припремаипоставка 
тематскеизложбе 
поводомУскрса 
Учешћеналиковном 
конкурсуосликавања 
ускршњихјаја 
(Пријатељидеце) 

Организација,одабир 
радовазаизложбу 

школа Свичланови актива

Ускршњапродајна 
изложбаученичких 
радова 

организација школа Свичланови актива
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V Организацијапролећног 
кроса 

организација школа Свичланови 
актива 

Припремаиучешћена 
такмичењимаиликовним 
конкурсима 

Организација,договори  Свичланови 
актива 

VI Анализареализације 
наставнихплановаи 
програманакрајудругог 
полугодишта 

Анализа,дискусија школа Свичланови 
актива 

Анализауспеха 
постигнутимна 
такмичењимаиСмотри 
стваралаштва 

Анализа,дискусија школа Свичланови 
актива 

Вредновањенивоаи 
квалитетазнањаученика, ау 
складуса 
критеријумима(ФВ)и 
стандардима(ЛКи МК) 

Усаглашавање,анализа школа Свичланови 
актива 

 Анализарадаактива, 
извештајорадуиизрада 
предлогапрограмарада 
зашк.2019/20.год. 

Извештавање,анализа, 
планирање 

школа Свичланови актива

Изборприручника, 
стручнелитературеи 
књигазастручно 
усавршавање 

Анализа,договори школа Свичланови 
актива 

Поделаодељењаи 
задужењау оквиру24 
часанепосредноградаса 
ученицима 

Договори,усаглашавање школа Свичланови 
актива 

Планирањестручног 
усавршавањазашк. 
2019/20.год. 

Анализа,израдаплана школа Свичланови 
актива 
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ПЛАН  РАДА  СТРУЧНОГ  АКТИВА  ЗА РАЗВОЈНО  ПЛАНИРАЊЕ 
 
Чланови актива су: 
 
 
1.Котлаја Марија,педагог школе 
2.Ђурђевац Јеленаа,професор српског језика 
3.Биља Перовић,професор разредне наставе 
4.Кричковић Ива,професор математике 
5. Драго Бјелић,преставник локалне заједнице 
6. Тара Марковић,представник УП 
7. Кнежевић Миља  ,родитељ 
 
Планирано пет састанака. 
 
 
 
Месец Садржај рада извршилац 
Август -конституисање Стручног актива 

за развојно планирање 
-усвајање годишњег плана 
и програма рада 
-анализа резултата 
самовредновања рада 
школе 

Чланови актива 

Септе-
мбар 

Израда Акционог плана за 
школску  2018/2019.годину 
Представљање Развојног плана 
школе  и Акционог плана за 
школску 2018/2019.годину на 
Наставничком већу 

Чланови актива 

Јануар -Анализа реализације и праћења 
Школског развојног плана и 
Акционог плана  за школску 
2018/2019.годину 

Чланови актива 

Јун Анализа реализације и 
праћења Школског 
развојног плана и 
акционог плана за ову 
школску годину 

Чланови актива 

Август Извештај о реализацији 
Школског развојног плана 
за школску 
2018/2019.годину 

- Извештај о раду 
Стручног актива за 
развојно 
планирање 

Чланови актива 
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ПЛАН РАДА  СТРУЧНОГ  АКТИВА   ЗА   РАЗВОЈ  ШКОЛСКОГ  ПРОГРАМА 
 
Чланови актива су: 
 
1.Котлаја Марија,педагог  
2.Рогановић Гордана,професор разредне наставе 
3.Видовић Марко, професор ликовне културе  
4.Стрибер Недељко,професор физичког васпитања 
5.Лакушић Душица,професор разредне наставе 
 
Планирано седам састанака. 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА - 2018/2019. 
   

Вр. Caдpжaj, активности Носиоци и 
сарадници 

Начин и исходи 

IX Такмичења 

Спортске активности 

Друштвене и техничке активности 

Хуманитарне акције 

рyк. актива  
члaнови већа 
наставници 

консултације 
договори 
анализа 
дневници рада 

X Израда процедуре за припрему и извођење екскурзија 

Израда процедуре за припрему и извођење наставе у природи 

Предлог оперативног програма екскурзија и наставе у природи 

рyк. актива 
члaнови већа 
одељењске 
старешине 
педагог 

консуилтације 
договор 
разговор 
анализа 
програми 

XII Анализа реализације  школског програма за први и други 
циклус 
Анализа реализације оперативних наставних планова и 
програма 

члaн. актива 
пeдaгoг 
директор  

протоколи праћења 
листе снимања 
разговор 
анализа 

II Анализа реализације ваннаставних активности ученика члaн. актива 
пeдaгoг 
директор  

протоколи праћења 
листе снимања 
разговор 
анализа 

IV Анализа реализације   школског програма за први и други 
циклус на крају трећег тромесечја 
Анализа реализације оперативних наставних планова и 
програма на крају трећег тромесечја 

члaн. актива 
пeдaгoг 

протоколи праћења 
листе снимања 
разговор 
анализа 

VI Анализа реализације  школског програма за први и други 
циклус 
Анализа реализације оперативних наставних планова и 
програма 
Усвајање предлога оперативних наставних планова и 
програма 

члaн. актива 
пeдaгoг 
директор  

консуилтације 
договор 
протоколи праћења 
листе снимања 
разговор 
анализа 
предлози програма 

VIII Усвајање годишњег програма стручних већа 
Подела задужења међу члановима актива 
Примена законских захтева у изради наставних планова и 

рyк. актива 
чланови актива 
наставници 
педагог 

консултације 
договори 
усвојен програм рада 
запсиници 
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програма 
Планирање и програмирање додатне наставе 
 

анализа планова и програма 
израђени предлози планова 
и програма 

 
ПЛАН  РАДА  ТIМА  ЗА  ЗАШТИТУ   УЧЕНИКА  ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,  

НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
 
Планирано да се реализује 5 седница. 
Чланови тима су: 
 
1.Котлаја Марија,педагог 
2.Вујичић Јелена, секретар школе 
3.Кнежевић Драгана,професор математике 
4.Заклан Младен, професор историје 
5.Чордаш Марина, професор енглеског језика 
6.Лена Павловић, професор разредне наставе 
7.Глишић Томислав,представник Савета родитеља 
8.Миљана Војиновић,представник ученичког парламента 
9.Јелена Бенчик,представник локалне заједнице 
 

Активност Начинреализације Место Реализатори Време 
УпознавањечлановаТима 
саизвештајеморадуТимау 
претходнојшколској 
години 

Читање 
записника 
Дискусија 

школа Координатор 
 

IX 

Верификованихчланова 
Тимаи координатора 

СастанакТима школа Тим IX 

Допунапланазаштите 
ученикаоднасиља 

Анализа 
Предлози 
Сугестије 

школа Тим VI- 
VIII 

Стручноусавршавање 
запослених:семинариза 
унапређивањекомпетенција 
везанихзатолеранцијуи 
комуникацију 

Организовање 
семинара 

школа Тимзастручно 
усавршавање 

IX- 
VI 

Редовноинформисање 
запосленихо реализацији 
планазаштите 

Извештавањена 
Наставничкомвећу 

школа Координатор, 
члановиТима 

I,VI 

Постављањерелевантних 
васпитнихциљевау 

Договорна 
састанцима 

школа Члановистручних 
већа 

 

редовнојнастави(избор 
наставнихсадржајакојисе 
могукориститиза 

Стручнихвећа   X 

Међуодељењскатакмичења 
успорту 

Организација, 
поделазадужења 

школа Члановитимаза 
школскиспорти 
спортске 
активностии 
одељењске 

IX- 
VI 

МеђуодељенскиКвизова 
знања 

Организација, 
поделазадужења 

школа ЧлановиТимаза 
ШРПса 
одељењским 

 
X-V 

Применанаученихметодаи 
техникаизШколебез 
насиља(Врстеи облици 

ЧОС школа Одељењске 
старешине 

IX- 
VI 

Разговорисаученицимана 
темутолеранцијеи 
конструктивногрешавања 

ПосетеЧОС-уод 
странепедагогa 

школа Педагог 
у договоруса 
одељењским 

IX- 
VI 
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ПЛАН  ТИМА ЗА  ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ  
 
Чланови Тима су: 
 
1. Котлаја Марија,педагог школе 
2.Љешевић Далиборка,професор српског језика 
3.Миленковић Александра,професор разредне наставе 
4.Булајић Маита, професор разредне наставе 
5.Колашинац Славољуб,професор техничког и технологије 
6.Браун Јасна,наставник биологије 
7.Лубурић Сузана,родитељ 
8.Обућина Ивана,представник ученичког парламента 
9.Радмила Говедарица,представник локалне заједнице 
  
Инклузивно  образовање  се фокусира  на област  настава  и учење  и значи 
могућностшколедаобезбедиквалитетнообразовањесвојдеци,безобзирана њихове 
различитости.Инклузија сеистовремено повезује иса процесимадемократизације у 
друштвуиобразовању,сапосебнимакцентомнаукључивањеуобразовањеученикаиз 
маргинализованихгрупа. 
Собзиромдасеинклузивнообразовањеодносинадевусасметњама у развоју 
каоинаученикесаизузетнимспособностима, школадоносииндивидуални образовни 
планзасвакогученикакомејепотребнадодатнаподршкау образовањуиваспитању. 
Циљиндивидуалног образовногпланајестепостизањеоптималногукључивања 
ученикауредованобразовно-васпитнирад,његовоосамостаљивање у вршњачком 
колективу,каоинапредовањеиразвоју складусакапацитетима. 
Планирано да се одржи 6 састанака. 
 
 
САДРЖАЈРАДА 
/АКТИВНОСТ/ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕСТО РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 

Конституисање 
Тима,разматрање 
активности предвиђених 
планом 

ДиректорШколе 
врши конституисање 
Тима,одабиром 
координатораи договороко 
планираних активности 

 
 
 
 
Школа 

 
 
 
 
Директор 

 
 
 
 
септембар 

Евидентирање 
ученикакојимаје 
потребнадодатна подршка 
ионихса изузетним 
способностима 

Размена 
информација 
одељењских 
старешинаи педагошко- 
психолошке службе 

 
 
 
 
Школа 

 
 
Педагог и 
Тим 

 
 
 
 
октобар 

Едуковањеучитеља 
инаставниказа израдуИОП-
акоји нисупрошлиобуку 

 
 
семинар 

 
 
Школа 

Педагог 
иучитељии 
наставници 

септембар- 
мај 

подршкеу радуса 
децомсапосебним 
потребама 

(њиховапосета 
нашојшколи) 

школа ,Тим мај 

Активирањеунутрашње 
заштитне 
мреже,дефинисањеулогаи 
одговорностизапослениху 
интервентнимактивностима 

ОсвртнаПосебни 
протоколза 
заштитудецеод 
насиља, 
злостављањаи 
занемаривањана 
седници 

школа Педагог  
IX 
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Израдапедагошког 
профилазадецу 
којапохађају 
наставупоИОП-у 

 
 
Сарадња наставникаи 
Тима 

 
 
 
 

школа 

 
 
 
 
Тим 

 
 
 
 
Попотреби 

Састанцичланова 
Тимаса учитељима, 
наставницимаи 
родитељимачија 
децарадепоИОП- у 

 
Састанак, анализа 
резултатарада поИОП-у 

 
 
 
 

школа 

 
 
 
 
Тим 

 
 
Попотреби 

Сарадњаса 
интересорном 
комисијомопштине Врбас 

Консултацијеи 
заједнички састанци 

 
 
Општина 

 
 
Тим 

 
 
Попотреби 

Вредновање ИОП-а 
Квартално и полугодишње 

Састанци Тима Школа Тим, 
Педагошки 
колегијум 

Квартално, 
полугодиш
ње 

 
 
ПЛАН  ТИМА  ЗА  САМОВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА  РАДА  
ШКОЛЕ 
 Циљ самовредновања је унапређивање квалитета рада школе.Самовредновање је 
истовремено и знак да је школа спремна да прихвати одговорност за сопствени рад и развој. 
Процес самовредновања подразумева следеће кораке: 
 
1.Формирање Школског тима за самовредновање 
 
Чланови школског тима: 
 
1.Котлаја Марија,школски педагог 
2.Боровић Сањ,професор разредне наставе 
3.Вуковић Јелица,професор руског језика 
4.Јањић Љиљана,професор хемије 
5.Говља Наталија,професор разредне наставе 
6.Глођовић Бојана,родитељ 
7.Вук Марковић,представник ученичког  парламента 
8.Данијела Вујачић,представник локалне заједнице 

 
ПЛАН  ТИМА ЗАСАМОВРЕДНОВАЊЕ 
 
Планирано 5 састанака:  
 
Време Aктивности Начинреализације Место Реализатори 

IX Израдаплана 
активностиТимаза 
шк.2018/2019.годину 

Планирање, 
договори 

Школа Чланови 
Тимаза 
самовредновање 

 
 
 
 
X 

Поделазадужењаоко 
обилазакачасова, 
поделазадужења 
везанихза 
анкетирањеученика 
којећесеодноситина 
испитивањемишљења 
оквалитетунаставе 

 
 
Израдапротокола 
обиласкачасова, 
израдаанкета 

 
 
 
 
Школа 

 
 
Директор,Чланови 
Тимаза 
самовредновање 
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I 

 
Подела задужења 
којесеодносена 
обрадуподатака 

 
КоординаторТима 
именујечланове 
којићебити 

 
 
Школа 

 
 
ЧлановиТимаза 
самовредновање; 

 
 

 
 
 
ТИМ   ЗА  РАЗВОЈ  МЕЂУПРЕДМЕТНИХ  КОМПЕТЕНЦИЈА    И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Чланови Тима: 
 
1.Ана Божовић,професор информатике 
 
2.Анђелић Слободан,професор математике 
 
3.Перовић Гордана,наставник грађанског васпитања 

  задуженизаобраду 
податакаи 
извештавањеТима 

  

 
 

II 

Анализастањанакон 
посећенихчасова 
директораипедагогаинако
н обрадеанкета 

Представљање 
резултатаи вредновање 
ОбластиНаставаи 
учење 

 
 
Школа 

КоординаторТима 

 
 
 
 
III-IV 

 
 
Изборваннаставних 
активностикојеће 
битивредноване 

Педагогипсихолог 
обилазићечасове 
ваннаставних 
активности, 
вредноватиихи 
приказатирезултате 
насастанкуТима 

 
 
 
 
Школа 

 
 
ЧлановиТимаза 
самовредновање 

 
 
 
 

V 

-Израдаизвештаја 
Тимаза 
самовредновањеза 
школску 
2018/2019.годину 
-Предлогмераза 
унапређивањерада 

 
Презентација 
извештајана 
Наставничкомвећу 

 
 
 
 
Школа 

 
ЧлановиТимаза 
самовредновање 
КоординаторТима 
Наставничковеће 

 
 
 
 
 
 
 

VI 

-Одабиркључних 
областиза 
самовредновањеза 
шк.2019/2020.годину 
-Предлог кључних 
областиза 
самовредновањеза 
2019/2020.годинуна 
Наставничкомвећу 

-анализа,дискусија 
опредлозимаза 
самовредновање 
кључнихобластиза 
нареднушколску 
годину,освртна 
самовредновања која 
јешкола спроводила 
претходних 
школскихгодина, 
освртнаШРП 

 
 
 
 
 
 
Школа 

 
 
 
 
ЧлановиТимаза 
самовредновање 
КоординаторТима 
Наставничковеће 
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4.Лабудовић Горан,родитељ 
5.Матија Тоска,представник ученичког парламента 
6.Рогановић Милош,представник локалне заједнице 
7.Заклан Весна,библиотекар 
 
Планирано пет састанака. 
 
 

Акциони план тима за развој међупредметних 
компетенција и предузетништва  

Р.б Циљ Активност Начин Носиоци Инструмент Динамика 
р.   реализације активности праћења  

 Формирање Одабир Одабир на Чланови Записници са XII 
1. тима и подела наставника основу педагошког састанка  

 задатака који ће чинити анализе колегијума педагошког  
  тим успешности  колегијума  
   учешћа    
   наставника на    
   семинарима за    
   међупредметн    
   е    
   компетенције    
   и    
   предузетништ    
   во, као и    
   анализе    
   професионалн    
   их    
   компетенција    
 Креирање плана Операционали Дефинисање Тим и педагог Записник са XII 
2. рада зација рада активности  састанка тима,  

   које ће тим  мејл  
   реализовати у  комуникација  
   овој школској    
   години    
 Подстицање Креирање базе Одабир Тим Сајт школе, I 
3. наставника да припрема за најбољих  записник  

 креирају и час који припрема са    
 изводе часове развијају семинара за    
 који развијају међупредметне развој    
 међупредметне  међупредметн    
 компетенције компетенције их које су    
   похађали    
   наставници    
   општеобразов    
   них предмета    

   
и 
објављивање    

   базе на сајту    
   школе    
 Промоција Организовањ Предавање за Тим, чланови Сајт школе, гугл II, IV 

4. предузетништв е предавања, ученике еколошке диск  
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МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
 

Шта су компетенције? Комбинација знања, вештина и ставова који су потребни свакој особи 
за лично испуњење и развој и друштвено укључивање и запошљавање ( припрема ученика за 
живот ) 

 
1. КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ Ученик уочава структуру градива тј. активно 
одваја битно од небитног  Ефикасно користи различите методе учења  Разликује чињенице од 
ставова, веровања и мишљења  Уме да процени степен у ком је овладао градивом 
 
2. ВЕШТИНА КОМУНИКАЦИЈЕ Познавање: Усмене и писане комуникације,  Комуникације 
путем интернета и телефона; Уме јасно да искаже одређени садржај ( усмено и писано ) Уважава 
саговорника Изражава своје ставове и мишљења, осећања и вредности на позитиван и 
аргументован начин  Негује културу дијалога 
 
3. РАД СА ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈАМА Зна да је за разумевање догађаја и доношење 
исправних  

одлука потребно имати и поуздане податке Уме да процењује поузданост података и препозна 
могуће узроке грешке Користи табеларни и графички приказ података и уме да их чита и тумачи 
Користи информационе технологије за чување ,презентацију и основну обраду података 

 
4. ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА Подразумева сигурну и критичку употребу електронских 
медија на послу, у слободном времену и комуници 
 
5. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА Ученик: испитује проблемску ситуацију  Проналази могућа 
решења  Упоређује различита могућа решења  Примењује изабрано решење и прати његову 
примену  Вреднује примену датог решења и идентификује добре и слабе стране   

 а радионице и седмог и секције,   
  продајне осмог Ученички   
  изложбе разреда о парламент   
   електронско    
   м отпаду и    
   могућностим    
   а    
   остваривања    
   зараде од    
   рециклирања    

   Укључивање    
   ученика у    
   израду    
   радова за    
   ускршњу    
   продајну    
   изложбу    
 Праћење и Евалуација Анализа Тим и психолог Записник и VI 
 вредновање рада тима спроведених  упитници  

5. резултата рада  активности и    
   учешћа    
   чланова тима    
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6. ВЕШТИНА САРАДЊЕ Конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду групе  
Доприноси постизању договора о раду заједничког рада  Активно слуша и поставља релевантна 
питања  Ангажује се у реализацији преузетих обавеза у оквиру групе 
 
7. ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ Активно учествује у животу школе  
Поштује разлике  Познаје др. културе и традиције  Развија толеранцију  Активно, компетентно и 
критички учествује у ДД  Излази на изборе 
 
8. БРИГА ЗА ЗДРАВЉЕ Подразумева: Правилну исхрану,  Заразне болести и њихову превенцију  
Правилну употребу лекова  Пружање прве помоћи  Бављење спортом  Превенцију од болести 
зависности 
 
9. ЕКОЛОШКА КОМПЕТЕНЦИЈА .Подразумева разумевање и спремност за ангажовање у заштити 
природе и природних ресурса 
 
10. ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА.Подразумева прихватање важности креативности и естетских 
вредности у читавом низу медија и у свим уметностима 
 
11. ПРЕДУЗЕТНИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА . Ученик показује иницијативу у упознавању са 
карактеристикама тржишта рада  Има развијене вештине тражења посла  Уме да идентификује и 
адекватно представи своје вештине и способности  Има способност представљања адекватних и 
реалних циљева 
 

Европска комисија предвиђа да: 
 

Кључне компетенције треба да буду мултифункционалне, како би могле да се употребе за 
реализацију различитих циљева, преносиве, и стога применљиве у различитим 
контекстима, као и да створе предуслов за решавање различитих проблемских ситуација 
са којима се појединац сусреће. Кључне компетенције су предуслов за адекватно лично 
испуњење у животу, рад и целоживотно учење.  
Кључне компетенције за целоживотно учење: 

1. Комуникација на матерњем језику; 
2. Комуникација на страном језику; 
3. Математичка писменост и основне компетенције у науци и технологији; 
4. Дигитална компетенција; 
5. Учити како учити; 
6. Интерперсоналне и грађанске компетенције; 
7. Смисао за иницијативу и предузетништво; 
8. Културолошка експресија. 
 
 
 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ШКОЛЕ  

Чланови тима:  

1. Вукосава Доби, професор географије, координатор тима 
2. Марија Котлаја, педагог 
3. Благоје Ераковић, професор историје 
4. Милош Бјелица, професор физичког васпитања 
5. Марија Русов,професор ликовне културе 
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6. Оља Јелинић,професор музичке културе 
7. Коста Мусић,представник ученичког парламента 
8. Јовановић Милица,представник локалне заједнице 
9. Мајкић Здравка,родитељ 

 
     Професионални развој наставника представља процес унапређивања 
вештина и компетенција наставника у циљу унапређивања квалитета наставе, 
али и учења и постигнућа ученика. Изузев семинара, добар део професионалног 
развоја појединца се одвија и у школи. Заправо, наставницима се нуде 
различите могућности истог, односно оне које долазе споља (семинари, 
курсеви, конференције...) и оне које се догађају у школи (радионице, 
огледни/угледни часови, истраживања, стручни текстови, анализе, саопштења ).  

ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ  

Тема / 
активности 

Време Одговорна  
особа за  
активност 

 

Носиоци  
активности 

 

Очекивани  
исходи  
активности 

 

Начин  
праћења  
реализаци
је 

 
Припрема 
плана  
професиона
лног развоја  
на нивоу 
школе и 
плана  
стручног 
усавршавањ
а 

 

Август Директор Координатор 
чланови  
тима, 
педагошки  
колегијум 

 

 
реализациј
а  
према 
плану,  
мотивисањ
е  
колега за  
проф.развој 

 

 
евиденција 
о  
СУ 
запослени
х  
(сертифик
ати,  
потврде) 

 

Израда 
интерног 
правилника о 
стручном 
усавршавању 
унутар 
установе  

 

Август Координатор 
Директор 
Чланови тима 

Координатор 
Чланови тима 

Дефинисање 
начина 
бодовања СУ 
унутар 
установе 

Правилник,  
евиденција 
СУ 
наставника 
и стручних 
сарадника 

Упознавање 
чланова 
колектива са 
Правилником 
о СУ унутар 
установе 

По 
доноше
њу 
правилн
ика и пре 
сваког 
извештај
а 
запослен

Директор Координатор 
Чланови тима, 
запослени 

Усвајање 
Правилника 
о СУ и 
примена 

Правилник,  
евиденција 
СУ 
наставника 
и стручних 
сарадника 
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ог о СУ 
(два пута 
годишње
)  

 
Праћење 
реализације 
процеса 
стр.усавршава
ња и 
професионалн
ог развоја 

Кварталн
о 

Директор,  
Координатор 

Координатор, 
чланови тима 

реализација 
личног плана 
СУ 
запослених, 
иновације у 
настави, 
примена 
знања са 
семинара 

тромесечни 
извештај 
Тима  
Педагошки 
колегијум 

Прикупљање 
информација о 
могућностима 
професионалн
ог развоја 
(доношење 
финанс. плана 
струч. 
усавршавања, 
упознавање 
запослених са 
каталогом 
семинара, 
опредељивање 
запослених 
према 
интересовањи
ма, 
обавештавање 
о актуелним 
семинарима, 
анкетирање, 
дискусије, 
састанци 
актива) 

Током 
године 

Директор,координ
атор, педагог 

Чланови тима, 
запослени 

Запослени су 
мотивисани 
да се 
стручно 
усавршавају 
и 
професионал
но развијају,  
 
Практична 
реализација  
и употреба 
датих 
информација 
 
Развијање 
тимског рада 
 

-извештаји 
о личном СУ 
запослених  
 
-размена 
искустава 

Савети и 
подршке о 
побољшаној 
комуникацији 
међу 
наставницима 
кроз различите 
видове 
организованог 
и планираног 
преношења 
знања или 
размене 
професионалн
их искустава 

Током 
године 

Директор,координ
атор, педагог 

Чланови тима, 
запослени 

иновативни 
приступ 
настави,  
 
унапређење 
сарадње  
 

Документац
ија, 
извештаји, 
фотографије
, припреме 
за час 
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унутар школе 
или ван ње 
(огледни/углед
ни часови, 
пројектна 
настава, 
различити 
активи, 
умрежавање са 
наставницима 
путем 
друштвених 
мрежа попут 
Фејсбука, 
Твитера ... 
Ваннаставне 
активности 
(такмичења 
различитих 
нивоа, посете 
културно 
образовним 
институцијама 
и 
манифестација
ма)  
 

Током 
године 

Директор,  
Координатор, 
чланови тима 

Наставници, 
Одељењске 
старешине 

Успех 
ученика на 
такмичењим
а,  
представља
ње и 
промовисањ
е, појачана 
мотивација 
ученика за 
учешћем на 
такмичењим
а 

Докази о 
учешћу, 
дипломе, 
фотографије
, извештаји 
 
 

Менторство 
наставнику 
приправнику 
(одређивање 
ментора 
наставнику 
приправнику, 
пружање 
информација о 
полагању 
приправничког  
испита и 
испита за 
лиценцу) 

По 
заснива
њу 
радног 
односа 

Директор  
Секретар  
Педагог 

Ментор, 
наставник – 
приправник, 
чланови тима, 
педагог 

-увођење 
приправника 
у посао и 
стицање 
лиценце  
Посете 
часовима, 
одржана 
предавања 
за 
приправнике
,  
Учешће 
стручног 
већа у 
подршци 
приправнику 

Документац
ија  
Извештаји, 
припреме 
за 
активност 
или час  
Анализа 
посећених 
часова,  
Педагошко 
инструктивн
и рад и 
саветовање 

Осавремењава
ње наставног 
процеса 
(примена 
различитих 
облика, метода 
и техника рада, 
као и примена 
савремених 

Током 
године 

Координатор, 
чланови тима 

Чланови тима, 
запослени 

Иновативни 
приступ 
настави 

Извештаји, 
припреме 
за час, 
фотографије 
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наставних 
средстава и 
помагала) 
Унапређен 
процес 
инклузије 
(састанак на 
тему инклузија, 
рад са децом 
ИОП, размена 
информација о 
процесу 
инклузије, 
искуства о 
досадашњем 
раду 

Током 
године 

Директор, 
педагог, 
координатор 

Запослени/наста
вници, учитељи, 
одељенске 
старешине, 
чланови тима 

усавршавањ
е наставника 
у области 
инклузије 

Извештаји, 
припреме, 
документац
ија 

 

 
 
ТИМ  ЗА  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ   КВАЛИТЕТА  И РАЗВОЈ  ШКОЛЕ 
 
 
Чланови тима: 
 
1.Божовић Драгутин,професор технике и технологије 
 
2.Томин Весна,професор српског језика 
 
3.Трифуновић Саво,родитељ 
 
4.Глођовић Анастасија,представник ученичког парламента 
 
5.Милка Ковачевић,представник локалне заједнице 
 
6.Котлаја Марија,педагог школе 
7.Јовановић Жељка,професор разредне наставе 
 
 
Планирано четири састанка. 
 
 
 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе се стара о обезбеђивању и унапређивању 
квалитета образовно васпитног рада установе, прати остваривање школског програма, стара 
се о остваривању        циљева и стандарда постигнућа, развоја компетенција, вреднује 
резултате рада наставника и стручних сарадника,прати и утврђује резултате рада ученика и 
одраслих. 
 
 

ОБЛАСТ РАДА 
 АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

    

Развој методологије - Анализа стандарда квалитета рада   
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установа 
  

самовредновања у односу  Октобар  стручна служба 
на стандарде квалитета  2018. - Прилагођавање и израда инструмената  

рада установа 
  

за самовредновање рада школе   
   

    
 - Примена свих релевантних података из   
 извештаја самовредновања и развојног   
 плана школе у циљу развоја школе  - У току    

 - Прављење акционог плана у сарадњи са Тим школске 
  

године  Тимом за самовредновање на основу  
   

 резултата самовредновања кључне   
 области Настава и учење   
    
 - Вредновање рада директора,   

Коришћење аналитичко- наставника и стручних сарадника од   
истраживачких података стране ученика – спровођење   
за даљи развој установе истраживања   

 - Обрада и анализа података и   
 индивидуалне повратне информације  

Друго  запосленима  
 

стручна служба полугоди   

 - Информисање Наставничког већа о  ште 
 резултатима на нивоу школе   

 - Предузимање одговарајућих мера за   
 наставнике чија је просечна оцена била   
 испод 3,5   
    

Давање стручних - Пријем и обрада захтева наставника и   
мишљења у поступцима стручних сарадника у поступку стицања  У току 
за стицање звања звања Тим школске 
наставника и стручних   године 
сарадника - давање мишљења по захтевима   

    

Праћење развоја    
компетенција наставника - Посете часовима   
и стручних сарадника у 

- анализа посећених часова и предлог 
  

односу на захтеве   

мера за унапређење 
  

квалитетног васпитно-   
   

образовног рада, 
- индивидуална анализа резултата 

  
резултате 

  

вредновања од стране ученика за сваког   

самовредновања и 
  

наставника и предлог мера за Директор, У току спољашњег вредновања 
унапређивање  педагог школске  

     године  
- праћење стручног усавршавања    

 наставника (унутрашњег и спољашњег)   

 - Израда акционих планова за   
 унапређивање компетенција наставника   
 на основу резултата самовредновања и   
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 спољашњег вредновања   

    
Праћење напретка 

- Анализа успеха ученика на  
- На 

ученика у односу на класифик 
класификационим периодима (проценат Педагог, 

очекиване резултате ационим 
позитивног успеха ученика у рангу са наставничко  периодим  прошлогодишњим) веће  а    
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ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА  ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 
 
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 
-рада одељенског старешине, 
-рада одељенског већа, 
-рад са заједницом ученика на ЧОС-у и часовима одељенске заједнице  
-сарадња са родитељима, израда програма образовања родитеља, 
-укључивање ученика у слободне активности, изборног и факултативног програма школе, 
-организовање послова за унапређивање, анализирање и вредновање квалитета и ефеката 
образовно-васпитног рада у одељењу. 
 
2. РАД ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ СА УЧЕНИЦIМА 
2.1. Индивидуалан рад са ученицима  
-упознавање индивидуалних способности, особина, интересовања, склоности ученика, 
тенденција у развоју, 
-упознавање породичних, социјалних, материјалних и других услова битних за развој 
ученика, 
-праћење напредовања ученика-успех, владање, интелектуални развој, мотивација, 
оспособљавање за самостално и рационално учеwе, однос према раду, социјални статус у 
одељењу, 
-идентификација даровитих, 
-идентификација ученика са психофизичким сметњама и поремећајима у понашању 
(организација корективног рада и допунске наставе) 
-предузимање педагошких мера, процена ефикасности и успешности примењених поступака. 
2.2. Рад са одељенском заједницом  
-укључивање ученика у колектив 
-рад са одбором одељенске заједнице (усмеравање, вођење, информисање,саветовање, 
упућивање). 
-рад са ОЗ ван обавезних часова - на одмору, излету, акцијама у оквиру активности 
слободног времена 
-мере за јачање колектива-социометријско испитивање, систематско посматрање, вођење 
евиденције о појединим ученицима,  
-рад са групом ученика -према потреби. 
 
3.  РАД СА ОДЕЉЕНСКИМ ВЕЋЕМ И НАСТАВНИЦИМА 
-одељенски старешина припрема и организује седнице, 
-кординира рад наставника, 
-одеqенски старешина са одељемским већем прати реализацију плана и програма образовно-
васпитног рада, изборних и факултативних програма у одељењу, 
-предлаже и подстиче унапрећивање наставе, увођење иновација,  
-уједначавање критеријума вредновања, растерећење ученика,  
-учествује у организацији наставе, допунског, додатног, и корективног рада, слободних 
активности, такмичења, 
-припрема и израћује анализе. 
 
4.   РАД СА РОДИТЕЉИМА 
 
1. У току школске године одржати ________ родитељских састанака 
------------------------------------------------ 
------------------------------------------------ 
------------------------------------------------ 
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(наставити орјентациони садржај рада на родитељским састанцима и време одржавања) 
2. У оквиру рада на педагошком образовању родитеља биће реализована следећа предавања:  
 
1. 
-------------------  ---------------------------------- 
 
 (тема)                    (време)               (носилац реализ.) 
2. 
------------------  ----------------------------------- 
3. 
------------------  ----------------------------------- 
 (тема)                    (време)               (носилац реализ.) 
 
3. Индивидуалне консултације одвија ће се:-------------------- 
у току првог полугодишта --------------------------------- 
у току другог полугодишта -------------------------------- 
 
 
4. Одељенски одбор родитеља је конституисан, чланови су: 
 
1.------------------------------------------------- 
  ( име и презиме)    (телефон)   
2.------------------------------------------------- 
  ( име и презиме)    (телефон)   
3.------------------------------------------------- 
  ( име и презиме)    (телефон)   
 
 
5. Члан Савета родитеља школе је: 
 ------------------------------------------------- 
  ( име и презиме,адреса)   (телефон)   
 
5. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА ИИНСТИТУЦИЈАМА 
-према потребама у одеqењу, одељенски старешина укључује стручне сарднике у школи на 
решавању проблема, 
-одељенски старешина сарађује са стручњацима Центра за социјални рад, Здравственим 
центром итд. 
 
6. САРАДЊА СА ДРУГIМ СТРУЧНИМ ОРГАНИМА, ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЕ 
-урећавању сложенијих педагошких проблема ОС полази од одлука Наставничког већа и 
упустава директора 
-упознаје стручне органе са оствареним резултатаима 
 
7. ВОЂЕЊЕ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
-вођење дневника образовно васпитног рада, 
-уношење података у матичну књигу школе, 
-попуњава ђачке књижице, 
-попуњава похвалнице, дипломе, 
-издаје сведочанства, 
-води евиденцију о којима се стручни органи договоре. 
 
     ------------------ 
     (одељенски старешина) 
     (разред и одељење) 
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ПЛАНОВИ  И  ПРОГРАМИ  УПРАВНИХ , 
РУКОВОДЕЋИХ  И  САВЕТОДАВНИХ  ОРГАНА
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ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 
ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

АКТИВНОСТИ-
ТЕМЕ-САДРЖАЈИ 

НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПО ПОТРЕБИ ДОНОШЕЊЕ 
СТАТУТА, ПРАВИЛА 
ПОНАШАЊА И 
ДРУГИХ ОПШТИХ 
АКАТА 

САСТАНАК ПРЕДСЕДНИК 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
И СЕКРЕТАР 

ПО ПОТРЕБИ ДАВАЊЕ 
САГЛАСНОСТИ НА 
АКТ О 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
ПОСЛОВА 

САСТАНАК ПРЕДСЕДНИК 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ЈУН МЕСЕЦ ДОНОШЕЊЕ 
ШКОЛСКОГ 
ПРОГРАМА 

САСТАНАК ПРЕДСЕДНИК 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
И ПЕДАГОГ 

ДО 31.08. ДОНОШЕЊЕ 
РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

САСТАНАК ПРЕДСЕДНИК 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ДО 15.09. ДОНОШЕЊЕ 
ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 
РАДА И УСВАЈАЊЕ 
ИЗВЕШТАЈА О 
ЊИХОВОМ 
ОСТВАРИВАЊУ 

САСТАНАК ПРЕДСЕДНИК 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
И ПЕДАГОГ 

 УТВРЂУЈЕ ПРЕДЛОГ 
ФИНАНСИЈСКОГ 
ПЛАНА И ДОНОСИ 
ФИНАНСИЈСКИ 
ПЛАН УСТАНОВЕ 

САСТАНАК ПРЕДСЕДНИК 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
И РАЧУНОПОЛАГАЧ 

КРАЈЕМ ШКОЛСКЕ 
ГОДИНЕ 

УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ 
О ИЗВОЂЕЊУ 
ЕКСКУРЗИЈА И 
НАСТАВЕ У 
ПРИРОДИ 

САСТАНАК ПРЕДСЕДНИК 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ПО ПОТРЕБИ РАСПИСУЈЕ 
КОНКУРС И БИРА 
ДИРЕКТОРА 

САСТАНАК ПРЕДСЕДНИК 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

КРАЈЕМ ШКОЛСКЕ 
ГОДИНЕ 

ДОНОСИ ПЛАН 
СТРУЧНОГ 
УСАВРШАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИХ 

САСТАНАК ПРЕДСЕДНИК 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ПО ПОТРЕБИ ОДЛУЧУЈЕ ПО 
ЖАЛБИ ОДНОСНО 
ПРИГОВОРУ НА 
РЕШЕЊЕ 
ДИРЕКТОРА 

САСТАНАК ПРЕДСЕДНИК 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

Током године Упознаје органе 
ЛЗ са потребама 
школе ,развијање 
партнерског 
односа  школе и 
Школског одбора 

активност чланови 
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САСТАВ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
 

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДЛАГАЧ 

ДАБЕТИЋ  МАЈА СО ВРБАС 
ТУРАЊАНИН БОЈАНА СО ВРБАС 
ЈОВАНОВИЋ МИЛИЦА СО ВРБАС 
КОТЛАЈА МАРИЈА 
 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

БРАУН ЈАСНА 
 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

КРИЧКОВИЋ ИВА 
 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

ГЛИШИЋ ТОМИСЛАВ САВЕТ РОДИТЕЉА 
РАШКОВИЋ РАДМИЛА  САВЕТ РОДИТЕЉА 
БОЖИЧКОВИЋ НАТАША  САВЕТ РОДИТЕЉА 

 
Председник Школског одбора:                                      КОТЛАЈА  МАРИЈА 
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      Програм рада директора школе 

Области 
и подручја 
активнос
ти 

Активности – садржаји и послови Време 

реализације 

Сарадници у 

реализацији 

Програм
ирања 
рада 
школе, 
планира
ње и 
организа
ција, 
остварив
ање 
програма 
образова
ња и 
васпитањ
а и свих 
активнос
ти у 
установи  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Израда Годишњег плана рада школе 
 и  Школског програма за школску 
2018/2019.годину 

2.Помоћ у припреми Извештаја о раду 
школе за школску 2017/2087.годину 

3.Израда Програма рада директора 
школе 

4.Помоћ у припреми Програма 
 Школског одбора и Савета родитеља 

5.Учешће у припреми посебних 
програма образовно-васпитног рада 

6.Припрема извештаја и информација 
за стручне органе, органе управљања и 
Савет родитеља, о реализацији 
Годишњег плана и Школског програма: 

7. Припрема извештаја, информација, 
захтева, упитника и других докумената 
за Министарство просвете,науке и 
технолошког развоја,  СО-е и друге 
органе 

8.  Програм екскурзије за ученике 

9.Сачињавање извештаја о раду 
директора школе  

10. Помоћ у доношењу финансијских 
планова школе (материјално-
финасијско пословања) 

 

 

 

 

 

 

Септембар 

 

Септембар 

  

Септембар 

  

Септембар 

Септембар 

  

Септембар 

  

  

  

Јануар 

  

Јун 

  

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председницистручних 
већа 

Педагог 

Секретар 

Педагог 

Секретар 

Секретар 

Председн.органа 

 

Педагог 
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Остварив
ање 
образовно
-
васпитно
г рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безбеднос
т ученика 
и 
запослени
х 

 

 

 

 

Самовред
новање 
рада 
школе 

 

 

1. Праћење и примене наставних 
планова и програма и контрола 
дневних радних обавеза наставника 

2. Реализација Школског програма и 
Годишњег плана рада школе 
(примарно: успех и дисциплина 
ученика) 

3. Предлог мера за унапређење 
образовно-васпитног рада  

 

4. Праћење примене образовних 
стандарда у настави56. Законитост, 
ажурност и тачност оцењивања 
ученика 

6. Саветодавни рад са ученицима и 
наставницима 

7. Учешће у раду одељенских 
родитељских састанака 

8. Увид у остваривање васпитног рада 
са ученицима – програми одељенских 
старешина 

 

Праћење примене Протокола о 
поступању установе када се догоди 
насиље као и Протокола о заштити 
деце од насиља злостављања и 
занемаривања 

 

 

 

 

Реализација програма самовредновања 
и вредновања ученика 

 

 

 

 

У току школске 
године 

Дневна и месчна и на 
крају класиф.периода 

 

На крају 1. и 2. 
полугодишта 

У време посете 
часовима по 
месецима 

 

 

 

У време посете 
родитељским 
састанцима 

 

Периодично у току 
месеца (часа 
одељенског 
старешинства) 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

Наставници 

Представници стручних 
већа 

Школски тим 

Стручна већа 

Наставници 

 

 

 

Одељенске старешине 

Одељенске старешине 

 

 

 

 

 

 

Тим за самовредновање 

Директор 

Педагог 

 

 

Стручни актив за развојно 
планирање 
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Развојно 
планира
ње 

 

 

 

 

Сарадња 

Са  

родитељи
ма 

 

 

Остваривање развојног плана школе 

 

 

 

 

 

 

Саветодавни рад са родитељима- 
индивидуални,групни,родитељски 
састанци 

Рад у савету родитеља 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор,родитељи 

  

Педагош
ко- 

инструкт
ивни 

рад 

1.Педагошко - инструктивни увид у 
 наставни и ванаставни рад: 10 часова 
од V доVIII разреда. 

  

  

У току школске 

године 

Новембар и децембар 

 

  

Педагог 

 

  

Наставници 

  

  

2. Консултације и саветодавни 
разговори са наставницима 

  

3. Увођење приправника у посао ради 
стицања лиценце 

  

4. Помоћ наставницима у планирању 

  

У време посете 

часовима 

  

Од октобра 

до маја 

  

Наставници 

  

Ментор и 

приправници 

наставници 
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наставног рада и увид у ажурност 
оперативног планирања 

  

5. Увид у  ажурност и тачност 
педагошке документације 

  

6. Увид у писано припремање 
наставника за часове 

  

7. Извештаји о реализацији Програма 
увида 

  

  

У току увида у 
наставу 

  

Класификациони 

периоди 

  

  

У току посете 
часовима 

Месечни увид 

Фебруар, Август 

  

Педагог 

  

  

Наставници 

  

Реализац
ија 
програма 
стручних 
органа и 
стручно 
усавршав
ање 

наставни
ка и 
сарадник
а школе 

1.Организација рада, руковођење и 
реализација закључака Наставничког 
већа 

  

2. Праћење реализације програма 
одељењских већа, стручних већа и 
актива и учешће у одређеним 
активностима ових органа 

  

3.Организовање и реализовање 
програма стручног усавршавања 
наставника и учешће у семинарима 

  

4.Реализација Програма стручног 
усавршавања директора школе 

  

5.Подстицање примене иновација 
наставних и техничких средстава у 
настави 

  

6. Програми стручних предавања за 
стручне органе 

  

7.Координација у обезбеђењу стручне 

Септембар, 

Октобар 

Новембар,Јануар, 

Фебруар 
Април,Мај,Јун, 
Август 

Септ.Окт.Дец. 

Март,Мај, 

Јун- месечно према 
календару стручних 
већа 

Према календару 
који је утврђен у 
Програму у овом 
документу 

Према календ.овог 
Програма 

(у овом документу) 

У току школске 
године 

Јануар, Март 

Септембар, Октобар, 
Јануар, Март 

 

Педагог 

Наст.према 

задужењима 

 

Педагог 

Председници 

одељ. и стр. 

већа и актива 

Педагог 

 

 Пред.већа и актива 

Реализатори 

семинара 

 

 

Педагог 

Педагог 
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литературе и часописа   Библиотекар 

  

Председник 

стручнихвећа 

Законодав
на 

и 

нормати
вна 

делатнос
т 

1.Законито пословање, располагање и 
коришћење финансијских средстава школе 

2. Доследна примена закона у области 
основног образовања 

3.Примена и усклађивање нормативних 
аката школе 

4.Решавање радно-статусних питања 
радника 

5.Обезбеђење законитости одлучивања 
органа школе и реализације њихових 
програма 

6.Усклађивање послова у попису 
школске имовине и припреме извештаја 
о попису 

У току школске 
године 

У току школске 
године 

У току школ.год. 

У току школ.год. 

У време 

Реализације 
програма ШО и СР 

Децембар,Јануар 

Рачуновођа 

Секретар 

Председници 

органа школе 

Секретар 

Секретар 

Комисије шк. 

Председници 

синдиката 

Секретар 

Рачуновођа 

Инвестир
ање и 
материја
лно 
техничко 
унапређе
ње рада 

1.Релизација програма инвестиционог 
улагања у школске објекте, 
инфраструктуру, опрему и текуће  
одржавање 

2.Реализација набавке нових техничких 
средстава, учила и материјала 

3.Ангажовање у обезбеђењу донаторске 
помоћи школи 

  

  

У току школске 
године 

У току школске 
године 

У току школске 
године 

 

Секретар 

Председници 

стручних већа 

Секретар 

  

Сарадња 
са 
друштвен
ом 
средином, 
културна 
и јавна 
делатност 
школе 

1.Представљање и заступање школе у 
пословима којим се доприноси 
реализација програма 

  

2.Сарадња са институцијама и органима 
са којима је школа планирала сарадњу 

3.Сарадња са родитељима ученика 

4.Организација културних, забавних 
програма у школи и организација 
учешћа ученика на такмичењима и 

У току школске 
године 

У току школске 
године 

У току школске 
године 

  

У току школске 
године 

 

Секретар 

Педагог 

Одељ.стареш. 

Педагог 
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смотрама ван школе 

5.Реализација сусрета родитеља са 
најбољим ученицима школе (носиоци 
диплома, награђени ученици за  
резултате на такмичењима) 

  

  

Јун 

Руковод. секц. 

Одељен. 

старешине 

 

Педагог 

Информи
- 

Сање 
ученика, 

Родитеља
, 

наставни
ка 

1.Информисање ученика и родитеља о 
остваривању програмских задатака 
школе 

2.Информисање Наставничког већа и 
стручних органа о активностима, 
променама и реализацији програма 

3.Информисање органа  школе о 
актуелним питањима рада и 
остваривања програма 

4.Информисање Министарства, СО-е и 
других надлежних органа о раду и 
програмским циљевима и захтевима 
школе 

5.Обавештење о прописима, дописима, 
документима које ће школа добијати 

  

У току школске 
године 

У току школске 
године 

  

У време рада органа 

У току школ.ске 
године 

У току школске 
године 

 

Педагог 

Одељен.стар. 

 

Педагог 

Рук. стр.орг. 

Секретар,Предсеник 
ШО и СР 

Секретар 
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ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА 
 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 

САДРЖАЈИ НОСИОЦИ 

ПО ПОТРЕБИ ПРАЋЕЊЕ ЗАКОНАИ 
ДРУГИХ ПРОПИСА 

СЕКРЕТАР 

ПО ПОТРЕБИ ИЗРАДА НАЦРТА 
СТАТУТА И ДРУГИХ 
ОПШТИХ АКАТА 

СЕКРЕТАР 

ПО ПОТРЕБИ ИЗРАДА СВИХ ВРСТА 
УГОВОРА, ЖАЛБИ, 
ТУЖБИИ ОДГОВОРА НА 
ТУЖБЕ 

СЕКРЕТАР 

ПО ПОТРЕБИ УЧЕСТВОВАЊЕ У РАДУ 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СЕКРЕТАР 

ПО ПОТРЕБИ ЗАСТУПАЊЕ ШКОЛЕ 
ПРЕД СУДОВИМА И 
ДРУГИМ ОРГАНИМА 

СЕКРЕТАР И ДИРЕКТОР 

ПО ПОТРЕБИ КАДРОВСКИ ПОСЛОВИИ 
ПОСЛОВИ СПРОВОЂЕЊА 
КОНКУРСА 

СЕКРЕТАР 

ПО ПОТРЕБИ ИЗРАДА РЕШЕЊА О 
ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА 
И ПРАВНИМ 
ИНТЕРЕСИМА 
ЗАПОСЛЕНИХ И 
СПРОВОЂЕЊЕ 
ДИСЦИПЛИНСКОГ 
ПОСТУПКА ПРОТИВ 
ЗАПОСЛЕНИХ 

СЕКРЕТАР И ДИРЕКТОР 

ПО ПОТРЕБИ ИЗРАДА АКАТА У 
ПОСТУПКУ 
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА И 
ОБАВЕЗА ДЕЦЕ И 
УЧЕНИКА 

СЕКРЕТАР И ПЕДАГОГ  

ПО ПОТРЕБИ ПОСЛОВИВЕЗАНИ ЗА 
СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ, 
ИМИВИНСКОПРАВНЕ 
ПОСЛОВЕ , ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ 

СЕКРЕТАР И ДИРЕКТОР 

ПО ПОТРЕБИ ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА 

СЕКРЕТАР И ДИРЕКОТР 

ПО ПОТРЕБИ ПРИЈЕМ И ОТПРЕМАЊЕ 
ПОШТЕ 

СЕКРЕТАР 

ПО ПОТРЕБИ АДМИНИСТРАТИВНИ 
ПОСЛОВИ У ОКВИРУ 

КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА( 
ПРИЈАВЕ И ОДЈАВЕ) 

СЕКРЕТАР 

ПО ПОТРЕБИ  ПОСЛОВИ ОКО ВОЂЕЊА 
ЕВИДЕНЦИЈЕ И ЈАВНИХ 
ИСПРАВА 

СЕКРЕТАР И НАСТАВНО 
ОСОБЉЕ 
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ПЛАНИ ПРОГРАМ САВЕТА РОДИТЕЉА 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Програмски садржаји     Време  Носиоци ре. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-избор и конституисање одељењских  
савета родитеља и Савета родитеља   IX  ОС 
школе 
-сачињавање оперативних планова    IX  родитељи 
Савета родитеља и савета родитеља шк. 
-анкетирање родитеља ради стицања 
увида у њихове ставове и погледе  
у вези са одређеним питањима из 
живота и рада школе 
-Савет родитеља ће утврдити мето-   IX     
 зад.настав. 
дологију рада на педагошко-психо- 
холошком образовању род.: 
а) Савет родитеља ће на почетку                           током     
     године                        
године извршити избор 2-3 роди- 
теља који ће заједно са задуженим 
наставником водити трибину за родитеље 
-комисија за педагошко образовање      члан.ком. 
родитеља ће повремено испитивати 
ученика и родитеља и на основу тога 
реализовати дебатне разговоре на  
трибини за родитеље  
-анализирати ОВ резултате постигнуте  XII           род.   
       педагог 
на крају првог полугодишта и предло- 
жити мере за њихово побољшање 
-организобати сарадњу школе са                                       током   
         год.  
привредним организацијама у оквиру  
остваривања програма професионалне 
орјентације 
-укључити се у акцију естетског уређења школе 
-предузимање одређених мера (мате- 
ријалних,просторних, организационих) у      током    
        год 
циљу побољшања културно-забавног 
живота ученика 
-у оквиру могућности организовати   IV    
"акцију друштвено-корисног рада са 
привредним организацијама 
-анализирати резултате ОВ рада"   I, IV, VI   
-организовати сусрете ученика са          
истакнутим личностима из културног 
и забавног живота  
 
 
- разматраити  веће укључивање родитеља у креирање  током     
И планирање облика и садржаја сарадње са школом  године 
- Активно укључивање родитеља у стварање бољих услова за 
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Реализацију наставног процеса и учења 
- Упознавање родитеља са начином извештавања о 
Постигнућима  и напредовању ученика 
 
 
 
 
 
 
 
КАЛЕНДАР   ОТВОРЕНИХ  ВРАТА   
 
28. Септембар 2087.год  петак  од    11,оо  до   17,00 сати 
 
24.октобар 2018.год   среда    од  10,00   до   16,00 сати 
 
21.новембар  2018.год.  среда    од 10,00  до  16,00 сати 
 
14.децембар       2018.год  петак   0д  9,00  до   15,00  сати 
 
30.јануар  2019.год.   среда   од  11,00  до  17,00  сати 
 
19.фебруар   2019.год.  уторак од 9,00  до  15,00 сати 
 
22.март 2019.год   петак    од  11,00   до  16,00  сати 
 
11.април 2098.год.   четвртак од  10,00  д0  16,00  сати 
 
24.мај  2019.год.   петак   од  9,00   д0  15,00  сати 
 
3.јун  2019.год   понедељак   од  9,00  до  15,00 сати 
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ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО  ВАСПИТНОГ РАДА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предметна настава у нижим разредима 
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Све часове у разредној настави изводе наставници разредне наставе осим  НАСТАВЕ 
ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА , у одељењимаIV1,IV2,IV3 Чордаш Марина.У одељењима I ,III  
разредаЈованов Мартина и у одељењима  II1,II2Копривица Весна. 
 
 
 
За ученике четвртог разреда школа организује часове       предметне наставе ради 
упознавања ученика са предметним наставницима који ће реализовати наставу у 
петом разреду 
 
 
Обавезни  Изборни предмети 
 
 Од   ПРВОГ  до ОСМОГ  разреда обавезни изборни  предмети -верска настава или  
грађанско васпитање. 
У четвртом  разреду  ЧУВАРИ  ПРИРОДЕ  , у првом,другом,трећем  разреду НАРОДНА 
ТРАДИЦИЈА. 
 
У СЕДМОМ и ОСМОМ разреду физичко васпитање – изабрани спорт,седми разред : 
одбојка осми : одбојка-фудбал 
 
 Од петог до осмог разреда руски језик. 
 
 
Изборни наставни предмети 
 
 У    СЕДМОМ  и  ОСМОМ разреду изборни наставни предмет  Информатика и 
рачунарство. 
 У  СЕДМОМ и ОСМОМ разреду изборни наставни предмет: цртање,сликање и 
вајање. 
 
СЛОБОДНЕ  НАСТАВНЕ  АКТИВНОСТИ 
 

У ПЕТОМ   разреду:цртање,сликање,вајање   и   чувари природе 
У ШЕСТОМ  разреду:цртање,сликање,вајање 

   
 
 
Од ПРВОГ ДО ОСМОГ разреда матерњи језик са елементима националне 
културе:русински језик,украјински језик и мађарски језик. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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    ДОПУНСКИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  Допунски рад као ваннаставна активност намељен је ученицима који повремено заостају у 
раду због: 
-неуједначеног претходно стеченог знања, различитих способности ученика,  
-дужег одсуствовања са наставе или доласка из друге школе 
Iзвођење ове наставе обавља се целе школске године са ученицима од првог до осмог 
разреда са циљем да се убрза развој ученикове личности и омогући савладавње наставних 
садржаја. Допунска настава биће организована у зависности од потреба и броја ученика по 
групама или индивидуално. Евиденција о овом раду водиће се у дневницама рада редовне 
наставе. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-координирати рад наставника који организују допунски рад у циљу изналжења што бољих 
метода рада са ученицима који заостају у савлађивању наставних садржаја. 
 реализатор: ДИРЕКТОР 
-када год то услови омогућавају примењивати индивидуалан рад са посебним задацима 
примереним ученицима;  
      реализатор: НАСТАВНИЦИ 
-указивати ученицима на значај пажње за лакше памћење 
      реализатор: ПЕДАГОГ 
-утврдити методе и облике рада са ученицима који су обухваћени допунским радом а којима 
се вежба памћење 
      реализатор: НАСТАВНИЦИ 
-објаснити и показати ученицима како треба да уче и које садржаје да памте   
                                 реализатор: НАСТАВНИЦИ 

-максимално користити очигледна средства у циљу лакшег памђења садржаја  
                    релизатор: ПЕДАГОГ,НАСТАВ. 
-тражити узроке одсуства пажње код ученика 
       реализатор: ПЕДАГОГ 
-упућивати ученике како да воде белешке са циљем лакшег памћења садржаја  
     реализатор: ПЕДАГОГ 
-о резултатима допунског рада редовно обавежтавати стручне органе школе, ученике и 
родитеље.     реализатор: НАСТАВНИЦИ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ПРИПРЕМНИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-Припремни образовно васпитни рад се организује за ученике који се упућују на поправни 
испит, пре почетка испитног рока, за ученике од 
IV-VIII разреда у августу, у трајању од најмање пет радних дана са по два часа дневно за 
сваки предмет. 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ДОДАТНИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Додатни рад у школи се организује за ученике који постижу изузетне резултате у 
појединим предметима или областима. Циљ додатног рада је потпуније образовање, 
усмеравање развоја даровитих ученика. За обезбеђивање развоја даровитих ученика значајно 
је да буду на време препознати и откривени, како би се створили услови да њихов развој 
буде у складу са могућностима. 
 Поступак препознавања и идентификације одвијаће се у две фазе. 
Прва фаза обухвата препознавање ученика са израженим способностима и интересовањима. 
Обавља се од четвртог до осмог разреда. У овој фази обухвађен је веђи број ученика. Да би 
се успечно извршила идентификација даровитих ученика неопходни су извори информација: 
-на основу процене предметних наставника везаних за начин рада, активности и креативност 
ученика 
-на основу запажања одељењског старешине која се односе на особине  
личности, темперамент, карактерне ставове, интересовања. 
-на основу мишљења родитеља 
-на основу мишљења другова у одељењу 
 
После ове фазе за ове ученике: 
-повећавају се захтеви у редовној настави постављањем тежих и сложенијих питања и 
задатака који захтевају апстрактан начин мишљења, захтевају анализу, синтезу, другачији 
приступ у решавању 
-укључују се у слободне активности из предмета, области за које су изражене способности 
-омогућује им се учешће на такмичењима 
-упућују се на самосталан рад 
 
 
 
 
 
ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМ РАДА СА ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
САДРЖАЈ РАДА       ВРЕМЕ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-идентификација даровитих: утврђивање 
врсте и степена даровитости         
       октобар 
носиоци реализације: наставници, педагог 
облик рада: испитивање 
-израда плана и програма рада       октобар 
носиоци реализације: наставник, ученик 
облик рада: индивидуалне консултације 
-укључивати ученике у групни рад са 
даровитим вршљацима      децембар, мај 
-укључивати ученике у зимске и летње  
школе за поједине области и дисциплине                                 јануар, јун 
-организовање припрема и учешће на 
такмичењима, смотрама, изложбама                    током   
        год. 
носиоци реализације: наставници 
-учешће на конкурсима за обраду одређене 
теме или решавање проблема                    током  год. 
носиоци реализације: наставници, ученици 
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-избор професије 
-праћење развоја ученика, обавештавање 
Наставничког већа       прво полугод. 
носиоци реализације: наставници, педагог                                крај   
        године 
 
Додатни васпитно-образовни рад се остварује према следећем распореду 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
           
ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК БР.ГРУПА БР.Број ученика БРОЈ часова 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
математика Кричковић Ива.  1  3  36  

 КнежевићДрагана 1  3  36 
Анђелић Слободан  1  2  36 
историја Заклан МЛАДЕН.  1  4  36 
географија Доби Вукосава  1  5  36 
српски језик  Љешевић Далиборка  1  4  36 
  Томин Весна   1  5  36 
Ђурђевац Јелена  1  2  36 
хемија            Јањић Љиљана 1                3                  36   
енглески јез.  Чордаш Марина  1  3  36 
руски језик    Рогановић Тања                  1  3  36 
   
физика           Михаиловић С.  1  2  36 
физика            Копривица Драгана  1  2   36 
биологија        Браун Јасна   1  3  36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН (ИОП) 
 
 
За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога 
потребна додатна подршка у образовању и васпитању, школа обезбеђује отклањање физичких и 
комуникацијских препрека и доноси  индивидуални образовни план. 
Циљ индивидуално образовног плана јесте постизање оптималног укључивања детета и ученика у 
редован образовно васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу. 
 
ИОП је документован план израђен  за ученике са посебним образовним потребама ради 
обезбеђивања једнаких могућности приступа учењу, постизања исхода учења и инклузије. 
 
ИОП обезбеђује: 
Постизање индивидуалних циљева учења 
Средстава за постизање тих циљева 
Додатне услуге и начин њиховог пружања 
Одговорност за различите аспекте ИОПа 
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ИОП  садржи: 
 
Детаљан опис актуелног функционисања детета* (развојни статус детета у целини, а затим по 
областима развоја: 
 
сазнајног (радозналост, организација пажње),  
емоционалног (емоционална стабилност и агресивност),  
социјалног (прихваћеност од вршњака, социјално понашање у игри са вршњацима, прихватање 
радних обавеза), и  
физичког (снага, моторика: усклађеност и координација покрета) 
 
 
„Јаке стране“ детета (способности, потребе, интересовања ...). Области развоја у којима је дете 
најуспешније – шта може, уме, у чему је добро... 
„Слабе стране“ детета - области заостајања у односу на вршњаке - области у којима му је потребна 
помоћ и подршка (примарне и секундарне последице развојних тешкоћа, последице на постизање 
образовних резултата, последице по социјални развој детета и односе са вршњацима). 
Циљеве чије се остварење очекује у одређеном временском периоду – шта можемо, очекујемо да 
ћемо постићи у раду са дететом. Циљеви морају бити прецизни, реални, оствариви. Први циљ који 
треба остварити је добро планирани избор активности у којима се очекује успех детета и осећање 
самопоштовања засновано на успеху, пре циљева везаних за успех у знању.  
Неопходно је одредити приоритете којима треба остварити постављене циљеве – најважније 
сегменте, области рада са дететом. 
Детељан план активности деловаља, рада са дететом.  
Облике, типове, нивое, садржаје и учесталост подршке. 
Добити реализованих активности. 
 
Стручни тим за инклузивно образовање доноси одлуку о изради IОПа и формира тим који ће 
израдити ИОП за одређено дете.Израђени ИОП одобрава Стручни тим за инклузивно образовање и 
по одобрењу шаље педагошком колегијуму на коначно усвајање. 
 
 
Број   ученика  који  прате  наставу  по Индивидуалном образовном плану   
 
Број  ученика 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   I II III IV V VI VII VIII 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ИОП-1  - - - - -   1   
     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ИОП -2      1    2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       
ИОП-3  - - - - - - - 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Са решењем ИРК     1    2 --  
.................................................................................................................................................. 
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Вредновањем ИОП-а крајем школске 2017/2018.год. закључено је да  сви ученици треба да 
наставе рад и праћење наставе по индивидуалном образовном  плану са измењеним  
наставним  садржајима. 
 
 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПРОЦЕСУ УЧЕЊА ЗА ДЕЦУ СА ПОСЕБНИМ 
СПОСОБНОСТИМА, ТАЛЕНТИМА 

 
Постоје различита схватања и дефиниције даровитости.Када о томеговоримо главно питање које се 
намеће је ,,шта је даровитост“. Не постојиједан исправан одговор, већ многобројни различити 
одговори који узимају уразамтрање многе услове као што су :време њеног јављања, 
карактeристикепонашања или предвиђање будућег понашања (стваралаштво-
потенцијалнадаровитост), врста понашања (општа способност-специфична способност). 
Најраспрострањеније и најстарије схватње даровитости произилази из психометријске дефиниције 
интелигенцџије.По њој даровити су они појединци који на тесту IQ постижу резултат што га могу 
постиће до 2,5% појединаца у популацији.Карактеристике важне за даровитог појединцасу. 
 
1.даровитост није резултат једне карактеристике већ коминације особина- и способности и личности 
2.јавља се у различитим подручјима (доменима способности), или као изразито једна способност или, 
као комбинација способности које долазе до изражаја у неком подручј људског знања и активности 
3.може се манифестовати у облику продуктивно-креативне активности и резултата или , као 
потенцијална , латентна у зачетку, која ће се уз подршку околине подстицати и нефовањем развити у 
продуктивну даровитост-стваралаштво Најчешће се израз даровитости користи за описивање деце са 
три нетипична обележја: 
-превремене развијеност-прве кораке у савладавању неког подручја предузимају раније него што је то 
уобичајено, у том подручју напредују брже од просечне деце је у њему лако уче; израз подручје 
односи се на организована подручја знања ,као што су језици, математика,музичка , ликовна уметност 
....-инсистирање да „раде по свом“; даровита деца сем што уче брже одпросечне или чак бистре деце 
уче другачије и с обзиром на квалитет. Ододраслих траже минимум помоћи и менторства при 
савладавању подручја укојима су активна јер углавном учесамостално. Открића до којих дођу 
узбудљива су и мотивишућа јер свако тако откриће одоводи даровито дете корак напред.Ова деца 
често самостално стварају правила унатар саме активности и стварају нове-необичне начине 
решавањапроблема. 
-жеља за савладавањем-изражавају интензивна и опсесивна интересовања, имају способност општег 
фокусирања, потпуно удубљивање и губе осењћај за спољашњи свет. 
Када се разматра улога наставника у развоју даровитиости, мораморазликовати неколико значења 
речи наставник: 
1. Наставник као стваралац атмосфере погодне за развој даровитости.Треба нагласити разлику између 
пожељног (креативност, понављање, упорност,...) од непожељног (учење напамет, 
наглашавањеоцена). 
2. Наставник – родитељ 
Наставник преузима улогу родитеља у образовању даровитог 
појединца. 
3. Наставник – образоватељ даровитих. 
4. Наставник – ментор. 
Улога самог појединца у развоју даровитости 
До сада највећу улогу при стварању даровитог појединца приписивали околини.Међутим, улога самог 
детета недовољно се разумеју па се зато и неоправдано занемарује.Чињеница је да код неке деце 
постоји отпорност на негативне утицаје – већа или мања осетљивост на утицаје околине, па се 
даровитост најчешће развија у складном односу са повољном околином, али се понекад развија и из 
бунта према тој околини. 
 
Улога самог појединца у развоју даровитости 
До сада највећу улогу при стварању даровитог појединца приписивали околини.Међутим, улога самог 



91 
 

детета недовољно се разумеју па се зато и неоправдано занемарује.Чињеница је да код неке деце 
постоји отпорност на негативне утицаје – већа или мања осетљивост на утицаје околине, па се 
даровитост најчешће развија у складном односу са повољном околином, али се понекад развија и из 
бунта према тој околини. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Садржајрада 
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ци 
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Усмеравањеиукључивањеученикаурадсекцијакоједопринос
еафирмацијињиховихспособности 
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ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА НА ЧАСОВИМА 
ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 
 Планови рада одељењских старешина у млађим разредима 

 
САДРЖАЈ разред / време 

реализације 

I II III IV 

- Безбедно кретање у саобраћају- предавање саобраћајне 
службе МУП-а 

IX IX IX IX 

- Друг и ја у школској клупи, одељењу -међусобне разлике, 
"Школа без насиља". 

IX IX IX IX 

- Како је некад било у школи (родитељ или дека, бака) IX IX IX IX 

- 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? "Школа без 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-"Школа без насиља " X X X X 

- Правилно вредновање понашања -писана и нписана 
правила," Школа без 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   XI XI 

- Зашто је спорт важан за здравље XI XI XI XI 

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

XI XI   

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

- По коме се зове наша школа XII    

- Vелики 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 

- Iзбор 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 ( " Школа без 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? 
(радионице-Школа без насиља ) 

III  III III 

- Моја породица , љубав у породици, дељење обавеза III III IV III 
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- Светски дан здравља 07.04. IV IV IV IV 

- Како се такмичимо,радионице из "Школе без насиља" IV IV IV  

- Шта не волим и од чега стрепим –радионице " Школа без 
насиља" 

IV IV  IV 

- Допунска настава – развијање исправног односа према њој    IV 

- 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 

 
 
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? "Школа без насиља" IX IX IX IX 

- Формулисање одељенских правила-"Школа без 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 ? " Школа без 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 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 - 
радионице, "Школа без насиља " 

XII XII XII XII 

- Како и колико смо одговорни за своје поступке и како 
реагујемо на насиље ? "Школа без 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 
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- Свети Сава-просветитељ II II II II 

- Стицање знања у следећем опсегу активности: безбедност у 
саобраћају, хитне интервенције, безбедно понашање 

II II   

- Да ли се лаж и крађа може оправдати? Зашто се обичне не 
оправдавају ? Радионице из "Школе без насиља" 

II II II II 

- IКако проводимо слободно време ?   II II 

- Оспособљавање ученика да разумеју потребе и осећања 
других, воде рачуна о њима, прихватају и поштују различите 
традиције- радионице " Школа без 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-радионице-" Школа без насиља" 

IV IV IV IV 

- Култура понашања (култура разговора) IV IV IV IV 

- Светски дан здравља 07.04. IV IV IV IV 

- „Vелики 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 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5. ПЛАН И ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Друштвене и слободне активности ученика обухватају активност заједница ученика, 
друштвених организација, слободних активности и разноврсне облике друштвено-корисног 
рада. 
Заједнице ученика су обавезан облик образовно-васпитног рада. 
Циљ друштвених и слободних активности је да у остваривању општег циља васпитања 
(оспособљавање ученика за развијање и неговање квалитетног индивидуалног и друштвеног 
живота) посебно допринесу формирању аутономне, стваралачке, радне, слободне, одговорне 
и друштвено ангажоване личности. 
Посебни образовно-васпитни задаци друштвених и слободних активности су: васпитање за 
друштвену активност, демократско понашање, толерантност узајамност и опште људску 
солидарност-изграђивање правилног односа према раду, учењу, производима људског рада и 
формирање радних навика, подстицање и развијање саминицијативе, самосталности и 
стваралаштва, интелектуалне радозналости, истраживачких склоности и жеље за нови 
сазнањима у области науке, технике, културе, уметности, спорта-развијање еколошке свести 
и активан однос према заштити и унапређивању животне средине. 
-развијање љубави, пажње и разумевање и равноправних односа између дечака и девојчица и 
прихватање етичких критеријума љубави као емоционалне, социјалне и људске везе међу 
половима. 
-развијаwе физички здраве, емоционално издрживе личности. 
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СЕКЦИЈЕ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 
 
 Слободне активности ученика су облици ваннаставног образовно-васпитног рада. 
Организују се ради задовоqаваwа и развијања постојећих и стварања нових интересовања 
ученика, неговања склоности, способности и стваралаштва, проширивања и продубљивања 
знања, неговања одговорности и смисла за корективни рад. 
 Један од значајних услова за остваривање што бољих резултата рада у слободним 
активностима јесте и педагошки осмишљена организација рада секција, група и других 
облика слободних активности. 
 У састављању распореда и планирања рада, вођењу педагошке документације у 
руковођењу радом секције заједно са наставницима треба да активно учествују и ученици. 
 
Врста слободне активности         број стручни         број 
и назив секције         група руковод. сати 
 
Културно-уметничко подручје 
 
- литерарна секција  1 Томин В.    36 
- ликовна секција    1 Видовић М.    36 
 
 
 
Предметно и научно-истраживачко подручје 
 
 
- информатика   1 Божовић А.     .   36 
-љубитељи страних језика  1Заклан В.    36 
   
Спортско-рекреативно подручје 
 
- одбојка    1 ПокрајацН.    36 
- фудбал-девојчице   1 Покрајац Н.    36 
- кошарка    1 Стрибер Н.    36 
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ПРОГРАМ  РАДА  КОМИСИЈЕ  ЗА  ЕКСКУРЗIЈЕ 
 
 
 
 
Комисију  за екскурзије  чине следећи чланови: 
 
1.Говља Наталија Актив наставника разредне наставе 
2.Кричковић Ива Актив наставника математике 
3.Рогановић Тања Актив наставника друштвене групе предмета 
4.Браун Јасна Актив наставника природне групе предмета 
5.Покрајац Небојша Актив наставника  физичког васпитања,ликовне културе имузичке културе 
 
На основу предлога Одељењских већа сачињен је План и програм екскурзија и школе у природи за 
ову школску годину који је разматран на седници Наставничког већа 29.08.2018.године. 
 
     август  2018.год. 
 
Праћење остварених услова за извођење екскурзије ученика осмих разреда и школе у природи. 
 
 
    септембар,октобар 2018.год. 
 
Праћење остварених услова за извођење  екскурзија ученика од првог до седмог разреда 
 
     јуни 2019.год. 
 
Припрема извештаја о изведеним екскурзијама и школи у природи и достављање Савету родитеља и 
Наставничком већу на разматрање и Школском одбору на усвајање. 
 
     новембар 2018.год. 
     јун 2019.год. 
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ПЛАН  И  ПРОГРАМ  ЕКСКУРЗIЈА 
 
 ПРВИИ  ДРУГIИ  РАЗРЕД 
Путни правац 
Суботица - Палић 
Време 
Јуни месец 
Носиоци:Душица Лакушић,Вишњић Јелена,Миленковић Александра,Јовановић Жељка 
 
Планирани обухват деце 
70% ученика одељења 
 
Садржај 
Православна црква из 1725.године,римокатоличка катедрала Свете Терезије,зграда 
позоришта,Синагога,Градска кућа, Палићко језеро,ЗОО врт 
Циљ 
Развијати код ученика потребу за културним туризмом Војводине 
Задатак 
Указати ученицима на специфичности војвођанских простора,кроз упознавање културно 
историјске баштине Војводине уз лепо дружење и спортске активности 
 
 
ТРЕЋИ   РАЗРЕД 
 
Путни правац 
Нови Сад-Петроварадин-Сремски Карловци 
Време 
јуни месец 
Носиоци реализације 
Говља Наталија,Булајић Маита.Марковић Драгана 
Планирани обухват ученика 
70% ученика у одељењу 
Садржај 
Петроварадинска тврђава,Карловачка гимназија,саборна црква,Патријаршијски двор са 
ризницом 
Задатак 
Указати ученицима на специфичности војвођанских простора,кроз упознавање  културно 
историјске  баштине Војводине уз лепо дружење  и спортске активности. 
Циљ 
 Развијати код ученика потребу за културним туризмом Војводине. 
 
ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД 
 
Путни правац 
Манастири Фрушке горе 
Време 
Јуни месец 
 
Носиоци 
Перовић Биља,Боровић Сања,Звијер Весна 
Планирани обухват деце 
70% ученика одељења 
Садржај 
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Манастир Крушедол из 16.века,Манастир Гргетег 15. век,Манастир Врдник 16.век ... 
Задатак 
Указати ученицима на специфичности војвођанских простора,кроз упознавање  културно 
историјске  баштине Војводине уз лепо дружење  и спортске активности. 
Циљ 
 Развијати код ученика потребу за културним туризмом Војводине. 
 
ПЕТИ  РАЗРЕД 
 
Путни правац 
Зрењанин-Царска бара 
Време 
Јуни месец 
Носиоци 
Покрајац Небојша,Рогановић Тања,Љешевић Далиборка 
Планирани обухват деце 
70% ученика одељења 
Садржај 
Зрењанин- обилазак знаменитости овог културног центра Средњег Баната,посета природном 
резервату Царска бара,вожња бродићем 
 
Задатак 
 
Указати ученицима на специфичности војвођанских простора,кроз упознавање  културно 
историјске  баштине Војводине уз лепо дружење  и спортске активности. 
 
 
Циљ 
 Развијати код ученика потребу за културним туризмом Vојводине. 
 
ШЕСТИ  РАЗРЕД 
 
Путни правац 
Београд- Калемегдан 
Време 
Јуни месец 
Носиоци 
Чордаш Марина,Браун Јасна,Заклан Младен 
 
Планирани обухват деце 
70% ученика одељења 
Садржај 
Калемегдан-зоо врт-Храм светог Саве-Ботаничка башта-Кнез Михајлова 
 
Задатак 
Указати ученицима на специфичности  културно историјске баштине главног града. 
Циљ 
 Развијати код ученика потребу за културним туризмом  главног града. 
 
СЕДМИ  РАЗРЕД 
 
Путни правац 
Тара-Перућац-Ужице-Мокра Гора-Шарганска осмица-Мећавник-Дрвенград 
Време 
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Јуни месец 
Носиоци 
Колашинац Славољуб,Кнежевић Драгана,Вуковић Јелица 
Планирани обухват деце 
70% ученика одељења 
Садржај 
Видиковац,језеро Перућац,Шарганска осмица-Дрвенград,Златибор 
Циљ 
Указати ученицима на разноликости и сличности крајолика   кроз који ће путовати 
Задатак 
Да ученицима прошире знања о крајолику кроз који су прошли 
 
ОСМИ  РАЗРЕД 
 
Путни правац 
Лепенски вир – Кладово- Ђердап 
Време 
Октобар месец 
Носиоци 
Кричковић Ива,Доби Вукосава,Стрибер Недељко 
 
Планирани обухват деце 
70% ученика одељења 
 
Циљ 
Указати ученицима на разноликости и сличности крајолика   кроз који ће путовати 
Задатак 
 
На  том путу ученици ће имати прилику да посете и упознају манастире Манасију и 
Покајницу као и да доживе  несвакидашњу лепоту Ресавске пећине. 
 
 На основу  Правилника о наставном плану и програму, Савет родитеља, на предлог 
Наставничког већа , на седници од __________ године, утврдио је следећи
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ПЛАН ЕКСКУРЗИЈЕ , РЕКРЕАТИВНЕ НАСТАВЕ, ИЗЛЕТА И ЗИМОВАЊА 
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 
I 
 

 Све екскурзије, рекреативна настава, излети и зимовање се изводи по овом плану, 
који се саставља на основу предлога одељенских већа и Наставничког већа. 
 

II 
 

 Сва одељења свих разреда извршиће по једну једнодневну екскурзију у току школске 
године. 
 Одлука о месту извођења екскурзије доноси Савет родитеља на предлог Наставничког 
већа. 
 

III 
 За време једнодневних екскурзија извршиће се следеће посете: 
 
Први и други разред  - Суботица-Палић  
  -    Трећи разред  Нови Сад-Петроварадин-Сремски Карловци 
Четврти разред манастири Фрушке Горе 
Пети разред  Зрењанин-Царска бара 
Шести разред  Београд-Калемегдан 
-    Седми разред  Деспотовац/Тара/Гучево 
Осми разред  Топола,Опленац 

 
 

IV 
Једнодневним екскурзијама руководе резредне старешине. 
      IVa 
 
Једнодневни излет – обилазак верских објеката за ученике који похађају верску наставу у 
току другог полугодишта школске 2018/2019.год. 
Руководилац излета :Нада Курјак,вероучитељ  
 

V 
 

 Рекреативна настава за ученике од првог до четвртог разреда извешће се по 
следећем распореду: 
 
Ове школске године планира се извођење рекреативне наставе за ученика првог до четвртог 
разреда  на Деспотовац  код Јагодине. 
 

VI 
За руководиоце рекреативне наставе одређује се: 
 
Први разред  -Душица Лакушић 
Други разред- Јовановић Жељка 
Трећи разред- Марковић Драгана 
Четврти  разред- Звијер Весна 
 

VII 
 У извођењу рекреативне наставе учествоваће и следећи наставници: 
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Први разред – Вишњић Јелена 
-     Други разред- Александра Миленковић 
Трећи разред- Говља Наталија,Булајић Маита 
-     Четврти  разред- Боровић Сања,Перовић Биљана 
 

VIII 
 
Вишедневна екскурзија за ученике осмог разреда извешће се по следећем распореду: 
 
-     Осми разред:Сирогојно 
 

IX 
 

За руководиоца вишедневне екскурзије ученика осмог разреда  одређује се: 
 Стрибер Недељко 
 

       X  
 
  У вишедневној екскурзији учествоваће и следећи наставници:  
Кричковић Ива,Доби Вукосава 

XI 
 

 Директор школе може учествовати у екскурзијама завршних разреда. 
 

      XII 
 

 Ове школске године организоваће се и зимовање илетовањеза ученике од 1.-
8.разреда. За руководиоце зимовања и летовања одређују се Покрајац Небојша и Стрибер 
Недељко. 
 

 
  XIII 

 
 Зимовање ће се организовати на Дивчибарама  a летовањеуЧању. 
 
     XIV 
 Ове школске године за ученике од петог до осмог разреда биће организовано и 
КЛИЗАЊЕ  и ПЛАНИНАРЕЊЕ.Клизање ће се организовати током зимских месеци на СПЕНС-у 
Нови Сад а планинарење у пролеће 2019.године на Фрушкој Гори.Руководиоци ових 
активности су Покрајац Небојша и Стрибер Недељко. 
 

      XIV 
 

 Са овим планом упознати све ученике и њихове родитеље. 
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ЕДУКАТИВНА   ТЕРЕНСКА  ВЕЖБА    У   НАСТАВИ   
ГЕОГРАФИЈЕ 

  
Iз предмета географија на крају школске године извршићемо едукативну теренску вежбу за 
заинтересоване ученике. 
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ПЛАН  ПОСЕТА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.ГОДИНИ 
 
 
 
 
 
АКТИВНОСТ 
 
 

НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

 
Посета СНП у 
Новом Саду 

 
Ученици  од ПЕТОГ  до 
ОСМОГ  разреда 
Наставник:Љешевић 
Далиборка,Томин 
Весна,Јасмина Миловић 
,Јелена Ђурђевац 
 

 
Током године 

 ПОСЕТА 
«САЈМУ 
ОБРАЗОВАЊА» 
ПУТОКАЗИ У 
Врбасу и у 
НОВОМ САДУ  
 
 

УченициОСМИХ  
РАЗРЕДА,одељењске  
старешине 

 
Март 2019.године 

Посета природно 
математичком 
факултету у 
Новом Саду и 
манифестацији 
НОЋ 
БИОЛОГИЈЕ 
 
Посете 
биоскопским 
представама у 
биоскопу 
«Југославија» у 
Врбасу 
 

Ученици од ПЕТОГ  до 
ОСМОГ разреда 
наставници 
биологије,директор,стручни 
сарадник 
 
 
 
 
Ученици од првог до осмог 
разреда 

 
 
Април 2019. 
 
 
 
 
 
 
Током године 
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ПЛАНОВИИ  ПРОГРАМИ РАДА 
СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
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ПЛАН И  ПРОГРАМ  РАДА  ШКОЛСКОГ  ПЕДАГОГА 
 
Програм рада стручног сарадника-педагога у овој школској години обухвата следеће 
области: 
1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада  
2. Праћење и вредновање образовно васпитног рада 
3. Рад са наставницима 
4. Сарадња са ученицима 
5.Сарадња са родитељима 
6. Рад са директором,стручним сарадницима 
7. Рад у стручним органима и тимовима 
8.Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 
самоуправе 
9.Вођење документације,припрема за рад и стручно усавршавање 
 

Активности 
 

Време Динамика рада 

 
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 
 
-Учествовање у изради Школског програма, плана 
самовредновања и развојног плана установе, 
-Учествовање у изради Годишњег плана рада школе, 
-Припремање годишњих и месечних планова педагога 
- Учествовање у изради ИОП-а, 
-Планирање набавке стручне литературе,наставних 
средстава, 
- Формирање одељења,распоређивање новопридошлих 
ученика и ученика који су упућени да понове разред. 
 
 
 
2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 
 
-Систематско праћење и вредновање наставног процеса,
  
-Праћење реализације образовно-васпитног рада, 
-Рад на развијању и примени инстумената за вредновање 
и самовредновање различитих активности установе, 
-Праћење и вредновање примене мера индивидуализације 
и ИОП-а, 
-Учествовање у раду Комисије за проверу савладаности 
Програма увођења у посао наставника,стручног 
сарадника, 
 
 
 
- Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у 
остваривању свих програма ОВ рада, 
-Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на 
класификационим периодима,     
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-Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, 
такмичењима, завршном испиту,     
-Праћење узрока школског неуспеха и предлагање мера 
за побољшање школског успеха. 
 
3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 
 
- Пружање помоћи  наставницимана конкретизовању и 
операционализовању циљева и задатака  образовно-васпитног 
рада , 
    
- Пружање стручне помоћи наставницима наунапређивању 
квалитета васпитно – образовног рада, односно наставе увођењем 
иновација и иницирањем коришћења савремених метода  и облика 
рада ( уз проучавање програма и праћење стручне литературе), 
      
- Анализирање реализације праћених активности  часова редовне 
наставе у школама и других облика образовно- васпитног рада 
којима је присуствовао и давање предлога за њихово унапређење, 
      
- Праћење начина вођења педагошке документације и наставника,
  
 
- Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у 
коришћењу различитих метода, техника и инструмената 
оцењивања ученика , 
   
- Пружање помоћи  наставницима у осмишљавању рада са децом, 
односно ученицима којима је потребна додатна подршка 
(даровитим ученицима, односно деци односно ученицима са 
тешкоћама у развоју), 
   
- Оснаживање наставника за рад са децом, односно ученицима из 
осетљивих друштвених група кроз развијање флексибилног става 
према културним разликама и развијање интеркултуралне 
осетљивости  и предлагање поступака који доприносе њиховом 
развоју, 
       
- Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово подстицање 
на реализацију заједничких задатака, кроз координацију 
активности стручних већа, тимова и комисија, 
 
 
          
-Пружање помоћи наставницимау остваривању задатака професионалне 
оријентације и каријерног вођења и унапређивање тога рада , 
 
- Пружање помоћи наставницима у реализацији огледних и 
угледних активности, односно часоваи примера добре праксе, 
излагања на састанцима већа, актива, радних група, стручним 
скуповима и родитељским састанцима, 
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- Упознавање и одељењских старешина и одељењских већа са 
релевантним карактеристикама нових ученика, 
 
- Пружање помоћи одељењским старешинама у реализацији 
појединих садржаја часа одељењске заједнице,  
      
- Пружање помоћи   наставницима  у остваривању свих форми 
сарадње са породицом, 
          
 - Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, као 
и у припреми полагања испита за лиценцу, 
  
- Пружање помоћи наставницимау примени различитих техника и 
поступака самоевалуације. 
 
4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 
     
- Испитивање детета уписаног у основну школу, 
     
-  Праћење дечјег развоја и напредовања, 
      
- Праћење оптерећености ученика (садржај, време, обим и врста и 
начин ангажованости детета односно ученика),   
   
 
- Саветодавни рад са новим ученицима, 
ученицима који су поновили разред, рад са 
ученицима око преласка ученика између 
школа 
 
- Стварање оптималних услова за индивидуални развој детета, 
односно ученика и пружање помоћи и подршке,   
    
 
- Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичког 
парламента и других ученичких организација,   
   
 
- Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока 
проблема у учењу и понашању, 
 
- Рад на професионалној оријентацији ученика и каријерном 
вођењу, 
          
  
- Анализирање и предлагање мера за  унапређивање ваннаставних 
активности, 
          
- Пружање помоћи и подршке укључивању ученика у различите 
пројекте и активности стручних и невладиних организација, 
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- Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и организовању 
активности за креативно и конструктивно коришћење  слободног  
времена,   
 
- Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу 
смањивања насиља, а повећања толеранције и конструктивног 
решавања конфликата, популарисање здравих стилова живота, 
  
 
- Анализирање предлога и сугестија ученика за унапређивање рада 
школе и помоћ у њиховој реализацији, 
 
 - Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који врше 
повреду правила понашања у школи или се не придржава одлука 
директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет 
часова, односно који својим понашањем угрожава друге у 
остваривању њихових права,  
 
5. РАД СА РОДИТЕЉИМА 
 
- Организовање и учествовање на општим и групним 
родитељским састанцима у вези сa организацијом и остваривањем  
образовно-васпитног рада, 
          
- Припрема и реализација родитељских 
састанака,трибина,радионица са стручним темама, 
      
- Укључивање родитеља, старатеља у поједине облике рада 
установе  (настава, секције, предавања, пројекти...) и 
партиципација у свим сегментима рада установе ,  
       
- Пружање подршке родитељима, старатељима у раду са децом, 
односно ученицима  са тешкоћама у учењу, проблемима у 
понашању, проблемима у развоју, професионалној оријентацији, 
 
 
 
- Упознавање родитеља, старатеља са важећим законима, 
конвенцијама, протоколима о заштити деце, односно ученика од 
занемаривања и злостављања и другим документима од значаја за 
правилан развој деце, односно ученика у циљу представљања 
корака и начина поступања установе , 
  
- Пружање подршке и помоћи родитељима  у осмишљавању 
слободног времена  деце, односно ученика , 
       
- Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања 
података о деци, 
          
  
- Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем 
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родитеља и давање предлога по питањима која се разматрају на 
савету. 
 
6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, 
ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, 
ОДНОСНО УЧЕНИКА  
 
- Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању 
постојеће образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и 
потреба установе и предлагање мера за унапређење,  
     
 
- Сарадња са директором  у оквиру рада стручних тимова и 
комисија и редовна размена информација ,   
   
 
- Сарадња са директором  на заједничком планирању активности, 
изради стратешких докумената установе, анализа и извештаја о 
раду школе,  
 
- Сарадња са директором  на формирању одељења и расподели 
одељењских старешинстава ,     
   
 
- Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина 
унапређивања вођења педагошке документације у установи ,
     
 
- Сарадња са директором  на планирању активности у циљу јачања 
наставничких и личних компетенција,    
    
 
- Сарадња са педагошким асистентима и пратиоцима детета, 
односно ученика на координацији активности у пружању подршке 
деци/ученицима  за које се доноси индивидуални образовни план,
      
 
- Сарадња са директором  по питању приговора и жалби ученика и 
његових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и 
владања.   
 
7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
 
- Учествовање у раду наставничког већа,  (давањем саопштења, 
информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа, 
истраживања и других активности од значаја за образовно-
васпитни рад и јачање наставничких компетенција),  
 
- 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, наставничког већа и стручних актива за развојно 
планирање и развој школског програма, односно програма 
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васпитног рада,       - 
Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа установе. 
 
8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 
- Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, 
културним и другим  установама које доприносе остваривању 
циљева и задатака васпитно-образовног, односно образовно-
васпитног рада установе,    
 
- Учествовање у истраживањима научних, просветних и других 
установа, 
          
  
- Осмишљавање програмских активности за унапређивање 
партнерских односа породице, установе и локалне самоуправе у 
циљу подршке развоја деце и младих,    
      
- Активно учествовање  у раду стручних друштава, органа и 
организација, 
          
  
- Сарадња са канцеларијом за младе и другим удружењима 
грађана и организацијама које се баве програмима за младе, 
   
 
- Учешће у раду и сарадња са  комисијама на нивоу локалне 
самоуправе, које се баве унапређивањем положаја деце и ученика 
и услова за раст и развој, 
          
  
- Сарадња са националном службом за запошљавање.  
          
  
 
9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 
- Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, 
месечном и годишњем нивоу. 
 
- Израда, припрема и чување посебних протокола, чек 
листа за праћење наставе и васпитних активности  на 
нивоу школе,  
 
- Припрема за послове предвиђене годишњим и оперативним плановима 
рада  
педагога, 
 
- Прикупљање података о деци, односно ученицима и чување материјала 
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који                               садржи личне податке о деци, односно ученицима у 
складу са етичким кодексом        педагога, 
 
- Стручни сарадник педагог се стручно усавршава: праћењем стручне 
литературе и периодике, праћењем информација од  значаја  за 
образовање и васпитање на           интернету; учествовањем у активностима 
струковног удружења (Педагошко                                         друштво Србије) и 
на Републичкој секцији педагога и психолога Србије, похађањем 
акредитованих семинара, учешћем на конгресима, конференцијама, 
трибинама,             осмишљавањем и реализацијом акредитованих 
семинара, похађањем стручних           скупова, разменом искуства и 
сарадњом са другим педагозима и стручним              сарадницима  у 
образовању. 
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Програм рада школског библиотекара 
 
Септембар 
-сређивање књижевне грађе – активност која траје током целе школске године 
- формирање библиотечке секције 
-сређивање картона и упис нових чланова 
-сарадња са наставницима у вези са набавком стручне литературе 
-посета ученика првог разреда библиотеци 
Октобар 
-акција ''Поклони књигу школској библиотеци'' 
-организација посете Сајму књига у Београду 
-учествовање у припреми програма за Дан школе 
-сређивање књижне грађе прикупљене у акцији ученика 
Новембар 
-прикупљање радова ученика 
-естетско уређење библиотеке 
-сређивање књижне грађе прикупљене у акцији ученика 
 
Децембар 
-естетско уређење библиотеке поводом предстојећих празника 
-сређивање  књижне грађе 
-раздуживање књига пред крај полугодишта 
Јануар - Фебруар 
-увођење у регистар нових књига и часописа 
-изложба илустрација бајки за ученике од 1. до 4. разреда 
Март 
-дескриптивна поезија – ''Пролеће је на прагу'' у организацији библиотечке секције за ученике од 5. 
до 8. разреда 
-''Један дан у Градској Народној библиотеци'' 
Април 
-уређење библиотеке 
- сређивање књижне грађе 
-санирање оштећених књига 
Мај 
-естетске уређење библиотеке – уређење паноа ''Ближи се распуст'' 
-сусрет са књижевником 
-сарадња са одељенским старешинама осмог разреда у вези са набавком поклон – књига ученицима 
-учешће у организацији завршне свечаности испраћаја ученика 8. разреда 
Јун 
-раздуживање књига на крају школске године 
-''Вече младих песника '' – библиотечка секција 
-помоћ ученика у сређивању оштећених књига 
-генерално спремање полица 
-учествовање у изради приредбе поводом краја школске године 
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ПЛАНОВИИ  ПРОГРАМИ  УЧЕНИЧКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЈА 
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УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
  
 
ОДЕЉЕЊСКЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
Ученичке одељењске заједнице се конститишу почетком школске године избором одбора 
одељењске заједнице  и утврђивањем осталих задужења.Поред заједничких задатака за све 
облике друштвених и слободних активности ОЗ треба да допринесе: 
 
Унапређивању успеха у настави ,ваннаставним и другим ученичким активностима и 
побољшању понашања ученика 
Чувању здравља и заштити животне и радне средине 
Развијању хуманих и равноправних односа 
Неговању традиције , поштовања права, различитости, разумевања и толеранције 
Осмишљавање слободног времена 
Оспособљавању за организовање и дружење 
 
 
ДЕЧЈИ САВЕЗ 
 
 Програмска подручја и садржаји рада Дечјег савеза у школи су: 
- игра као основна и најважнија дечја активност 
- комуникација, дружење деце, дружтвено-забавни живот, 
- упознавање и усвајање здравих услова живљења, 
- еколожко васпитање, подсицање радозналости за достигнућа науке, технике и уметности 
-упознавање са културним, историјским, уметничким, етничким вредностима и традицијама 
свога и другог народа, разумевање различитости културе језика и знамења  
-васпитање за мир, поштовање слобода и права човека, развијање свести о потреби 
солидарности и сарадње 
 
Годишњи оперативни план активности Дечјег Савеза 
 
месец         садржај рада      реализатори 
 
IX  1. Конституисање одбора савеза   савет  ДС 
  -састанци      одбор ДС  
  2. Доношење планова Дечјег савеза 
  (активности одбора, дружина) 
  3. Формирање повремених група и дружина 
  4. Организациони састанци ОЗ, доношење  
  планова, разматрање активности ДС   " 
  5. Организовати међусобно зближавање  
  и упознавање деце у ОЗ                  одбори ОЗ 
  6. Акција дечје солидарности: 
  деца-деци       ДСС 
 
X  1. Обележавање Дечје недеље и светског 
  дана детета. Тема Дечје недеље : 
  Дечја права наша одговорност , 
  2. Програм добродошлице - пријем 
  првака у организацију Дечјег савеза 
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  3. "Школски вашар" продаја   Савет ДС  
   деч.рукотворина                                                                                
              Сл.акт. 
  4. Дан школе, програм 
  5. Јесењи крос ученика 
 
XI  1. Организовати посету V ,VI разреду  
  основне школе "Светозар Милетић"   одбор ДС 
  2. Турнир друштвених игара     Савет ДС 
  3. Посета биоскопским представама 
 
XII  1. Обележавање завршетка првог пол.  ОЗ, одбор 
  2. Диско вече за ученике седмог и осмог раз. 
 
I  1. Прослава Светог Саве     слоб.акт., ОЗ 
  2. Анализа остварених резултата  
    у првом пол., разматрање извештаја   одбор, савет ДС 
  3. Сусрет деце село-град 
 
II  1. школски музички тобоган    ОЗ 
  2. Расписивање литералних и ликовних 
  конкурса и учешће на опжтинским и  
  окружним конкурсима  
  3. Улепшајмо своју учионицу     наставници 
  4. Игре на снегу, ведри састанци ОЗ и 
  остали облици друштвено-забавног живота ОЗ 
 
III  1. Урећење паноа на тему: Мајка је већа  
  од неба         ОЗ 
  2. Обележавање Дана пролећа  
  3. Игре без граница : забавна такми. 
  4. Посете привредним организацијама  " 
 
IV  1. Шта знаш о саобраћају ? (такмич.)   секција 
  2. Наука младима, учешће у такмичењу  " 
  3. Крос контри, спортске игре и такмичења 
  4. Ведри састанци ОЗ 
 
V  1. Дани изазова-масовна акција све деце, 
  учешђе у спортско-рекреатив. активностима 
  Савеза за спортску рекреацију СРБИЈЕ 
  2. Сакупљачке акције-акције прикупљања  
  секундарних сировина 
 
 
VI  1. Дечје игре без граница  
  2. Организовање екскурзија 
  3. Сумирање резултата и додела признања 
 
 5.4. ПРОГРАМ РАДА ОДБОРА ДЕЧЈЕГ САВЕЗА 
 
Ради ефикаснијег остваривања активности, јачања мотивације и  
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одговорности  преузете од различитих друштвених субјеката, дечје заједнице и дружине 
формирају своје одборе а Дечји савез у школи формира свој одбор који повезује рад свих 
колектива и организује заједничке акције. 
 
месец  садржај рада       реализатори 
 
X  1. Конституисање Одбора Дечјег савеза    представ. 
  2. Формирање група, дружина и подела 
  задужења 
  3. Доношење плана активности Дечјег савеза     радна група 
  4. Обележавање Дечје недеље (израд паноа 
  изложби ликовних радова)  
  5.Активности око прославе дана школе                              
     ОЗ,секц.   
 
XI  1. Разматрање резултата почетних 
   активности у раду дечјег савеза    чл.сав. 
  2. Организација друштвено корисног рада 
  сакупљање секундарних сировина   Председник 
 
XII  1. Организовати сусрете и посете       
      председник 
  2. Организовати забавне вечери, 
  игранке за ученике у поводу дана  
  дечје радости                                   чл.савета       
 
I  1. Анализа рад у првом полуг. 
  постигнути резултати, заинтерес. ученика 
  и родитеља за активности деч. савеза      
      председник 
  2. Рад дечјих водитеља резултати и тешкоће 
 
III  1. Прослава 8. Марта 
 
IV  1.Организовати сарадњу са саветима 
  Делјег савеза других школа у циљу размене  
  искустава у организовању активност Дечјег савеза   
    чланови сав. 
 

ПЛАН И ПРОГРАМ УЧЕНИЧКОГ  ПАРЛАМЕНТА 
 
 Ученички  парламент чине по два представника одељења  VII и VIII разреда. 
 Парламент се бира сваке школске године и има председника. 
 
Ученички парламент  се организујеради: 
Давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о 
:правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика,годишњем плану рада,школском 
развојном плану , колском програму,начину уређивања школског простора, избору уџбеника, 
слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортскими другим такмичењима и 
организацији свих манифестација ученика у школи и ван њеи другим питањима од значаја за њихово 
образовање 
Разматрање односа и сарадње ученика и наставника или стручног сарадника и атмосфере у школи 
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Обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима 
ученичког парламента 
Активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе 
Предлагање чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика 
 
Време   
 

Активности 

Септембар Конституисање парламента 
Пазматање  Годишњег план рада школе 
Избор представника у Школски одбор и у тим за 
развојно планирање 
Израда Правила понашања ученика у школи 

Октобар Договор о активностима током Дечје  недеље 
Прослава Дана школе 
Актуелна питања 

Новембар Анализа рада и предлози за побољшање рада 
слободних активности  
Комуникација ученик наставник родитељ 
Рад на школском листу 

Децембар Организовање приредбе „Покажи шта знаш“ 
Договор о реализацији журке за ученике виших 
разреда 

Јануар  Договор о раду у другом полугодишту 
Анализа упеха ученика 

Фебруар Акција Замена улога наставник ученик 
Квалитет школске ужине 

Март Сарадња са ученичким парламентима из других 
школа 
Давање мишљења о издавачима уџбеника за 
наредну годину 

Април Предлози за обележавање матурске вечери 
Ускршњи вашар 

Мај Уређење дворишта 
Акција у борби против пушења 
Предлози за рад школског парламента за следећу 
годину 
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ПОСЕБНИ   ПЛАНОВИИ  
ПРОГРАМИВАСПИТНО   ОБРАЗОВНОГ  РАДА 
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ПЛАН  РАДА   У  ПРОДУЖЕНОМ  БОРАВКУ 
 
Дневни режим рада продуженог боравка 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 I,III разред      II, IV разред 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6,00-7,00 долазак ученика у колу  6,00-7,00 долазак ученика 
  јутарња гимнастика,лична  7,00-7,30 доручак 
  хигијена и припрема за  7,30-8,30 израда домаћих 
  дорућак     задатака 
7,00-7,30 доручак и одлазак на   8,30-8,50 гледаее шк.прог. 
  наставу     слободно време 
8,00-11,40или12,25 настава    8,50-9,05 лична хигијена,и 
12,25-12,30 припрема за ручак    припрема за ужину 
 
12,30-13,оо ручак     9,05-9,30 ужина и одмор 
13,00-14,00 израда домаћих задатака   9,30-10,30 рекреација и 
14,00-15,00 рекреација и боравак   боравак на ваздуху 
на ваздуху      10,30-11,45 организовано  
15,00-16,00 организовано слободно време  слободно време 
       11,45-12,00 лична хигијена  
        и припрема за ручак 
       12,00-12,30 ручак 
       12,30-13,00 одлазак на  
        наставу 
       13,30-17,05или17,55 
        настава   
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  САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 1.РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК 
      2.ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ СА 
РОДИТЕЉИМА 
  РЕАЛИЗАЦИЈА ОВР У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
врста активности и садржај рада      задаци време 
реализације 
   
-1.самосталан рад ученика     
-развијање радних навика -сталан задатак  преко целе године                                
-планирати рад свих ученика      -да оспособи ученика 
на планирање  
-обезбедити координацију и евиденцију    учења и коришћењ књиге и 
других  
домаћих задатака        извора информисања 
-анализирати домаће задатке      -да се оспособи за 
образовање 
-даваwе упутстава за израду домаћих     за рад у групи 
задатака         -да подстиче ученике 
на међусобну 
-објаснити циљеве и задатке сваког     сарадњу у групи 
домаћег задатка        -да навикне ученике за 
заједничко 
-проценити шта ученик може сам     коришћење наставних 
средстава 
          -да рзвије свест о 
потреби  
          међусобног 
договарања у пружању 
          помоћи у учењу 
          -да развије искреност и 
љубав према 
 друговима  
    
    
2.Организовано слободно време 
 
-спортско рекреативне активности    -да доприноси дечијем   дружењу 
иIX,X   
-ходање и вежбе у одржавању равнотеже    стварању ведрог расположења 
-трчање         -да развија  прецизност и 
равнотежу 
-скокови         -да обезбеди 
задовољавање биолошких 
          потреба 
-гађање,провлачење        -да доприносии  
очувању и учвршћивању 
-пењање,пузање,провлачење     здравља,рекреације и 
отклањању  замора IV,V,VI 
-игре лоптом         ученика 
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-игре спретности        -да омогући 
задовољавање социјалних  II,III 
-игре сналажења у природи      потреба ученика за животом и 
радом 
-игре у затвореном простору      у колективу 
          -да развија 
координацију покрета 
          -да развија 
оријентацију у простору 
 
3.Културно-уметничке активности 
а)музичко васпитање       -да развија осећај за 
ритам   сталан зад. 
-певање песама по слуху       -да обогаћује   
емоционални живот  целе шк.год. 
-слушање музике        ученика и негује 
потребе за музиком 
-слободно музичко изражавање      -да доприноси развоју 
опште музичке 
-дечије музичке игре       културе у школи и 
друштвеној средини 
 -опонашање звукова      -да у оквиру колективних 
музичко 
 -стварање звукова       васпитних облика рада 
развија смисао    
 -ств.на муз.инстр.       за колективно  
музицирање 
 -слушамо и замишљамо      -да развија и богати 
амоционални 
          живот ученика 
 
б)ликовно васпитање-да оплемењује естетске доживљаје V,X,XI,I 
-цртање(индивидуално и групно)                    и подстиче 
могућности ученика   
-сликаwе(индивидуално и групно)     -да негује осећаје хуманости 
-вајање        -да буде интересоваwе и 
потребу X,XII,III     за посећивањемизложби,музеја.  
-естетско процењивање                                                                                  -да развија смисао  за 
поштовање,неговање   игре разликовања боја  ичување   
културних тековина  IX,X,XI,IV,V  
        
            
           
 
в)развој вербалних способности      -да оплемењује 
естетске доживљаје     
-читање кwиге из библиотеке     -да оспособи ученика за 
разумевање XII 
-организоваwе свечаности                                                                   и доживљавање 
књижевног дела   
-причање и драмско извођење текстова -да негује љубав према матерњем језику XIигре у 
простору и покрету                и тековинама  културе свога 
народа  I,II 
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-игре изражаване  говором      -богачење речника  
   IX 
-језичке игре        -развој вербалних 
способности X,XI 
-говорне игре        -разумевање прочитаног 
текста  XII,I,II 
-лутке и играчке       -оспособљавање за анализу и 
синтезу    IV,V,VI 
-гледање школског ТВ програма      рећи и реченица 
          -да код ученика развије 
потребу за 
          књигом и способност 
да се њоме 
          самостално служи 
   током год. 
          -да негује естетска 
осечањаа и развија 
          књижевни укус и 
подстиче развој  
          литерарних и 
стваралачких способности 
          -да доприноси развоју  
вољних особина, 
          позитивних црта 
карактера и смисла за  
          естетске вредности 
 
3.Техничке и радно-производне активности 
-израда разли~итих предмета:    -развој дечјег ствралаштва  
 XII,I 
-савијањем    -да стекну навику правилног понашања  
-сечењем      улици и путу 
    -састављаwем    -да развија љубав и активан 
однос                      V,VI 
    -низањем     према школском, 
друштвено-корисном 
    -спајањем     И производном раду у 
породици. 
    -друштвено-користан рад   развијање осечаја 
задовољства 
    (одржавање и неговање цвећа)  због постигнутог 
успеха 
 
4.Развој логичког мишљења и образовне активности 
-прикупљањее плодова  у различитим годишњим добима -упознавање годишњих доба 
-гајење поврћа у саксијама      -упознавање воћа, поврћа 
-разговор о кућним љубимцима и нега истих   -упознавање животиња 
-игре типа:квиз,шта зна о…     -развој комбинаторике 
-  погоди шта је…      -развој логичког 
мишљења 
  математичке игре      -развој памћења 
  слагалице 
 
5.Развој хигијенских навика 
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-облачење, свлачење,ветрење и остављање обуће   -да развије културне и 
хигијенске навике  IX,I 
-спремаwе књига и прибора за рад     ученика према личној и 
друштвеној имовини 
-лична хигијена        -да омогуће ученицима 
да схвате значај 
-културно понашање у трпезарији     да заволе природу и активно 
учествују 
-одржавање хигијене просторија које користимо   здраве околине за живот 
човека    IX,X 
-естетско уређење просторија које користимо    у њеном очувању 
имајући у виду циљ ПО 
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ПРОФЕСИОНАЛНА  ОРЈЕНТАЦИЈА 
 
 Имајући у виду циљ професионалне орјентације у основној школи, развијање 
спремности да стиче знања и искуства о себи и свету рада, да доноси реалне одлуке у 
погледу свог даљег образовања и опредеqеwа за будуђе занимање, пружање помоћи у ПО 
проширује се на све носиоце васпитно-образовног рада и обухвата целокупну популацију 
ученика од првог до осмог разреда. Поред општих задатака за ученике свих разреда, 
утврђују се и посебни задаци ПО чије систематско и континуирано извршавање треба да 
допринесе постизању одређеног нивоа професионалне зрелости. 
 
ОПШТИ ЗАДАЦИ ПО: 
-упознавање, прачење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности 
ученика 
-упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег васпитања и 
образовања 
-формирање правилних ставова према раду 
-оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја  
-сарадња са учениковим родитељима и њихово оспособљавање за пружање помоћи деци  
-сарадња сустановама и институцијама које могу допринети успешнијем 
професионалноморазвоју.
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ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПО У IIIIII РАЗРЕДУ 
 
1. Подстицање развоја оних узрочних карактеристика које су нарочито изражене у овој 
фази (видна и слушна осетљивост, ситна мануелна мускулатура). 
2. Формирање навика за бављење физичким и спортским активностима, за подстицање 
опште физичке спремности, битне за обављање свих видова рада. 
3. Кроз игру, имитацију послова одраслих, стицати почетне представео свету рада 
занимања. 
4. Развијање индивидуалне потребе за радом (учење, обављање домаћих послова, учењее у 
радним акцијама). 
5. Изграђивати особине личности битне за рад : истрајност, прецизност, 
рационалност, радозналост 
6. Укључивање родитеља у процес формирања радних навика у породичним условима  
 
ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПО У IV,V,VI  РАЗРЕДУ 
 
1. Даље праћење психофизичког развоја ученика, 
2. Утицање на даље формирање навика за бављење физичким и спортским активностима 
3. Уочавање посебних способности и укључивање и рад слободних активности и додатни 
рад. 
4. Утврђивање радних навика и оспособљавање за рационално програмирање дневних 
обавеза и активности 
 
ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПО У VIIVIII РАЗРЕДУ 
 
1. Даље рађање и подстицање развоја изражајних способности, усмеравање с 
професионалним интересовањима. 
2. Посвећивање посебне пажње утврђивању и праћењу професионалних интересовањима 
3. Упознавање организационе и програмске структуре средњег образовања 
4. Активније укључивање родитеља и пружање помоћи деци при опредељивању за будуће 
занимање. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НА ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Програмски садржај      Време реализ.     Разред           Извршилац 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. израда и усвајање  
програма на ПО за све      комис. ПО  
субјекте   IX   VIII  ОС, 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Формирање комисије за ПО   VIII  настав.ве. 
          
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Утврђивање и орг. 
облика и начина усаврш. 
наставника и сарадника       педагог 
за рад на ПО   IX  VIII  комисија 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.Обезбеђивање потреб. 
литерат. дидак.материј.  
за ПО    континуирано VII               комис.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Осмишљавање посета  
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ученика привр. и рад.  
Организацијам                     по потреби  V-VIII  ОС,педаг. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Осмишљавање произв. 
и друштв. корисног рада континуирано 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Организација профе- 
сионалног саветовања       педагог, 
одабирање и распоређ.      психолог  
ученика   по потреби  VIII  Зав.тр`.р. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Поставwаwе изложби      ОС 
о занимањима  XII  I-VIII   пред.нас. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Организ.пред. на тему 
фактори који утичу на       педагог 
избор занимања  XII   VIII   
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Прикупљ. и колектив.      педагог 
информ. о занимањима и      Завод за 
школама   III-V   V-VIII  трж.рада 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11. Перманентно праћењe 
професионал.интересовања      ОС 
ученика континуирано V-VIII    пред.н. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12. Упознаваwе ученика са      ОС 
потребама привреде за      педагог 
кадровима   II-V   VIII   
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13. Усмеравање специјал. 
интересов. ученика ради  
упућив. на дод. рад       предмет. 
(идентификација)  континуирано       V-VIII               настав. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14.Организација информ. 
предаваwа о занимаwима 
у индустрији, друш.дел.      кадров.сл. 
војни позив   II-V   V-VIII  прив.орг. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15. Информат.предав. 
за родитеље: улога  
родитеља у избору позива      педагог 
њихове деце   III-V  VII-VIII ОС 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16.Организ.предавања 
на тему: Здравље и       лекар 
избор занимања  XII   VIII  медиц.рада 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
17.У оквиру ЧОС-а ОЗ-а  
реализовати теме:  
-подела рада и наставак 
занимања 
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-стара и нова занимања 
-школски систем у СРЈ 
-суфицитарна и дефи- 
цитарна занимања       ОС 
-избор занимања између      педагог ш. 
личних жеља и потреба XI-I   VII-VIII   
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18. Писмени састав       настав. 
"моје будуће занимање"    I-VIII  српског ј. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
19. Ликовни радови о заним.                  учитељ 
и организоваwе изложбе IV   I-VIII  нас.лик.к. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
20. Организација посета и       ОС 
екскурзија у привред.обј.      предм.нас. 
пољоприв.добра  у току год.  I-VIII   
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
21. Спровођење анкете      комис. ПО 
о избору занимања  X-XII   VIII  педагог ш. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
22. Организовати сусрет са 
родитељима "Моје занимање 
је"    током год.  I-VIII  учитељ,ОС 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
23. Кроз игру, имитација  
послова одраслих стицања  
знања о свету рада и  
врстама занимања  током год.  I-IV  учитељи 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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План реализације  Пројекта „Професинална орјентација  на преласку у средњу школу“ 
 
 

Циљ и 
задаци 

Активности  Сарадници Начин Динамика  Разултати  Докумен
тација 

Информисање 
свих 
релевантних 
актера школе 
о 
активностима 
из програма у 
школи и 
очекиваним 
исходима 
 

Презентовање Програма : 
 
*Наставничком већу 
*Школском одбору 
*Ученичком парламенту 
*Савету родитеља 
 

Чланови 
Наставничког 
већа, Ученичког 
парламента, 
Школског 
одбора, Савета 
родитеља 

Кроз 
презентације, 
разговор, 
штампани  
материјал 

Септембар 
2018.г 
Октобар 
2018.г 

Повећан степен 
информисаности о 
професионалној 
орјентaцији и 
активнoстима које 
школа преузима и 
реализује у овој 
области 

записници 

Усвајање 
модела 
имплементац
ије ПО 

Школски тим бира модел 
имплементације и креира 
акциони план реализације ПО 

Школски тим за 
ПО 

Договор  Септембар 
2018.год. 
 

Школски тим је 
изабрао модел 
имплементације 
програма ПО која је у 
складу са 
могућностима школе 

Записници 

Проширивањ
е Тима за 
професионал
ну 
орјентацију 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укључивање одељењских 
старешина ученика 
7.и8.разреда и родитеља 
ученика VII и   VIII разреда 

-Одељењске 
старешине 7. И 
8. Разреда   
-Родитељи 
ученика седмих 
и осмих 
разреда 

Сарадња и 
договор о даљем 
раду са 
одељењским 
старешинама и 
родитељима 

Друга 
половина 
септембра 
2018.г 

Унапређивање рада 
Тима укључивањем 
ученика ,родитеља и 
одељењских старешина, 
јер преносе мишљeња 
различитих интересних 
структура 

Записници 

Програм ПО 
у школским 
документима 

Програм ПО као анекс 
Школском програму   за 
VIIиVIII разред. 
Годишњи план рада садржи  
Акциони план реализације ПО 
Школски развојни план садржи 

Школски тим 
за ПО 

Измене и допуне 
докумената 

До 
15.септембра 
2018.године 

Унете измене у школска 
документа која се односе 
на       пројекат ПО 

Школски 
програм,Го
дишњи 
план 
рада,Школ
ски 
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Програм ПО развојни 
план 

Обезбеђивањ
е услова за 
реализацију 
радионица 

Израда распореда  реализације 
радионица  са ученицима 

Школски тим 
за ПО 

План радионица  Крајем 
септембра 

Сачињен распоред 
реализације радионица 

 

Имплемента
ција 
програма ПО 

Припрема рада и материјала 
за рад  

Чланице тима и 
ученици 

Радионице из 
Приручника 

Од октобра,  
Даље у 
зависности од 
динамике рада 
одељењских 
старешина и 
Парламента 

 -Извештаји 
о раду 
-
фотографиј
е 
-продукти 
рада 

Реализација радионица са 
ученицима 7. И 8. разреда 

-Одељењске 
старешине 7. и 
8. разреда   
-ученици 7. и 8. 
разреда 
-чланови Тима 

- Кроз 
радионице и 
предавања 
-разговором са 
ученицима 
-саветодавним 
радом 
-дискусијом 

Од  октобра 
2018. до маја 
2019.г  

Унапређивање 
компетенција ученика 
7. и 8. разреда у 
области професионалне 
орјентације  

-белешке 
ученика 
фотографиј
е 
-ученички 
портфолији 

Радионице намењене 
родитељима ученика,  
сарадња и саветодавни рад са 
родитељима 
 
 
 
 
 

Родитељи 
ученика, 
одељењске 
старешине, 
чланови тима 

Радионичарским 
радом, 
разговором 

 Децембар-
Април-мај 
2019. године, у 
зависности од  
актуелних 
дешавања и 
заинтересовано
сти родитеља  

Родитељи ученика су 
активно укључени у 
пружање подршке и 
помоћи приликом 
избора средње школе 
свог детета 

Извештаји 
о раду, 
фотографиј
е, белешке 

 
Организовање акција из 
области ПО: 
 
-посета средњим школама 
-интервју са представницима 
одређеног занимања, на 
основу интересовања ученика 
-посета НСЗ 
-посета ученика средњих 
школа нашој школи ради 

-ученици 7. и 8. 
разреда 
-спољни 
сарадници 
-ученици 
средњих школа 

Кроз разговор, 
разгледање, 
евидентирање, 
структуирани 
интервју 

Фебруар-мај 
2019.г 

Ученици се упознају са 
различитим 
занимањима и 
профилима у 
појединим средњим 
школама као и са 
карактеристикама 
одређених занимања 

-белешке 
ученика о 
интервјуу 
-
фотографиј
е 
-ученички 
портфолији 
-извештаји 
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размене искустава 
 
Реализација  Реалних сусрета 
Кроз распитивања у предузећу 
/школи и испробавање праксе 

Школски Тим 
за ПО ,ОС 7. И 
8. разреда 

Контакти са 
предузећима,пос
ете 

Од фебруара до 
априла 
2019.год. 

Списак 
учесника,продукти, 
записници 

Промоција 
школе у 
области 
реалних 
сусрета.Изг
радња 
мреже 
партнера 
кроз 
укључивањ
е 
различитих 
учесника 

Успоставља
ње мреже 
школа ПО 

Сарадња са другим Основним 
школама из Пројекта и 
менторским школама 

Школски тим 
за ПО 

Размена 
искустава,форум 

Током целе 
године 

Успостављена сарадња 
са другим школама у 
програму ПО 

Извештаји, 
записници,
слике 

Подршка у 
имплементац
ији пројекта 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сарадња са водитељима и 
менторима Програма 

Школски тим 
за ПО 

Посете,састанци Током године Записници о посетама и 
састанцима 

Школски 
тим 
сарађује са        
водитељим
а 
менторима 

Сарадња са 
стручним 
органима 
школе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подршка програму на 
седницама стручних 
органа:наставничко 
веће,одељењска већа 7. И 8 . 
разреда,стручна већа 

Школски тим 
за ПО и 
чланови 
стручних и 
одељењских 
већа 

Састанак,презен
тације,излагање 
размена 

Током године Записници Школски 
тим 
сарађује са 
стручним 
органима 
школе у 
циљу 
успоставља
ња система 
и 
кретеријум
а квалитета 
реализациј
е пројекта 
ПО 
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Евиденција Формирање евиденције о 
реализацији пројекта 

Тим за ПО Прикупљање 
података, 

Након сваке 
радионице, 

Продукти,извештаји,фо
тографије 

Формирана 
евиденција 
програма 
ПО 

Извештавање Писање и достављање 
извештаја:стручним и 
управним органима 
школе,Школској управи 

Тим за ПО Попуњавање 
извештаја 

У току и након 
реализације 
програма 

Извештаји,фотографије
,записници 

Учесници 
и партнери  
у Програму 
информиса
ни о 
резултатим
а програма 

Евалуација Састанци на којима се прати 
рад, процењује, уочавају 
недостаци и предлажу начини 
за превазилажење истих 

-Одељењске 
старешине 7. и 
8. разреда   
-ученици осмог 
разреда 
-чланови Тима 

Кроз разговор и 
праћење 
постигнућа 
ученика на 
завршном 
испиту и упису 
жељених школа 
-кроз интервју са 
ученицима који 
су уписали 
средње школе 

Јул 2019.г Стицање увида у 
квалитет рада Тимa и 
квалитет акционог 
плана са циљем да се 
евентуални уочени 
недостаци превазиђу 

записници 

 
 
 
 
 
 
 
Чланови Тима за професионалну орјентацију : 
 
1.КРИЧКОВИЋ  ИВА 
2.ДОБИ ВУКОСАВА 
3.СТРИБЕР  НЕДЕЉКО 
 
 
 

 



133 
 

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
 
Циљ овог програма је стицање знања, формирање ставова и понашања ученикау вези са здрављем и 
здравим начином живота и елиминисање утицаја који штетноделују на здравље. 
Рад на реализацији овог Програма одвија се у оквиру:редовне наставе тј. интеграције здравствено-
васпитних садржаја у програмеразредне и предметне наставе;ваннаставних активности, секција, 
одељенских заједница;ваншколских активности, уређивања зелених површина. 
   

САДРЖАЈ РАЗРЕД ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 
Одржавање личне хигијене и 
хигијене школског простора 

I-IV IX Наст.разр.наставе 

Хигијена одевања и хигијена 
становања 

V-VIII Током године Одељ.старешине 

Физичке вежбе, спорт и 
рекреација 

I-VIII Током године Наст.разр.наставе и 
наст.физичког васп. 

Телесне вежбе и њихов 
утицај у разним узрастима 

V-VIII Током године наст.физичког васп. 

Формирање навика у вези са 
здравом исхраном 

I-VIII Током године Наст.разр.наст. и 
проф.биологије 

Хигијена усне дупље, нега и 
заштита зуба 

I-VIII Током године Стоматолог Дома 
здравља и проф. 
биологије 

Болести зависности V-VIII Током године Педагог  
Усвајање здравих стилова 
живота 

V-VIII Током године Одељ.старешине, 
Педагог 

Безбедност у саобраћају I-VIII Током године Наст.разр.наставе, МУП, 
Одељ.старешине 

Потреба за одмором, сан I-VIII Током године Одељ.старешине 
Упознавање са 
пубертетским променама 

V,VI Током године Одељ.старешине, 
 Педагог, 
проф.биологије 

Односи у породици и школи, 
хуманизација односа међу 
половима 

I-VIII Током године Наст.разр.наставе, 
Одељ.старешине 

Усвајање вештине 
ненасилне комуникације, 
развој другарства и 
међусобне помоћи 

V-VIII Током године Одељ.старешине, 
Педагог 

Како   сачувати   животну 
средину 

I-VIII Током године Одељ.старешине, 
проф.биологије 
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ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА ПО ОБЛАСТИМА 
 

САДРЖАЈ РАЗРЕД ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 
ИЗГРАЂИВАЊЕ САМОПОШТОВАЊА 

Сазнање о себи I-IV Током 
године 

Наст.раз.наст., 
 Педагог, 
радионице 

Препознавање осећања I-IV Током 
године 

Наст.раз.наст. 
Педагог, 
радионице 

Проналажење начина за 
превазилажење психолошких 
проблема 

V-VIII Током 
године 

 Педагог 

Свест о сличностима и разликама 
наших акција, осећања, изгледа 

V-VIII Током 
године 

 Педагог 

II ЗДРАВА ИСХРАНА  
Формирање навика у вези са 
правилном исхраном 

I-IV Током 
године 

Наст.раз.наст 

Разноврсна исхрана I-IV Током 
године 

Наст.раз.наст 

Формирање ставова у погледу 
исхране 

V-VIII Током 
године 

Проф. биологије, 
одељ.старешина 

Балансирање хране са 
енергетским потенцијалима 

V-VIII Током 
године 

Проф. биологије, 
одељ.старешина 

III БРИГА О ТЕЛУ 
Стицање основних хигијенских 
навика: прање руку, купање, 
хигијена уста и зуба, хигијена 
одевања и становања 

I-IV Током 
године 

Наст.раз.наст 

Развијање личне одговорности за 
бригу о телу: чистоћа тела, брига о 
одећи, здраве навике, непушење 

V-VIII Током 
године 

одељ.старешина 
проф. биологије 
проф. физичког 
васп. 

IV ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И ЗДРАВЉЕ 
Стицање основних способности 
покретљивости, игра, значај 
одмарања 

I-IV Током 
године 

Наст.раз.наст 

Iзбор активности, спортова и 
клубова за вежбу 

V-VIII Током 
године 

проф. физичког 
васп. 

V БИТИ ЗДРАВ 
Потреба за одмором и 
релаксацијом 

I-IV Током 
године 

Наст.раз.наст. 

Начин савладавања лаких 
здравствених проблема 

I-IV Током 
године 

Наст.раз.наст. 

Научити како да се спречи болест: 
природне одбране организма 

V-VIII Током 
године 

проф. биологије 
проф. физичког васп 

Спречавање инфекција V-VIII 
 

Током године проф. биолог. и физ. в. 
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ПЛАН  ТЕМА  ИЗ  ОБЛАСТИ  ЗДРАВСТВЕНОГ  ВАСПИТАЊА КОЈЕ   РЕАЛИЗУЈЕ   
ЗДРАВСТВЕНИ  ЦЕНТАР  ВРБАС 
 
Тема/реализатор 
 

Разред      Време реализације 

Исхрана, 
Возар др.Марија 
 

II раз. Септембар-октобар 

Полне болести, 
Павловић 
Цвита,педагог 
 

VIII раз. Новембар-децембар 

 
Контрацепција, 
Павловић 
Цвита,педагог 
 

VII раз. Фебруар-март 

Пушење, 
Возар др.Марија 
 

V раз. Април-мај 

 
 
 
ПЛАН  ПРЕВЕНЦИЈЕ  УПОТРЕБА ДРОГА 
 
Активности са 
ученицима 
 

Време 
реализације  

Носиоци 
активности 

Остали учесници , 
сарадници  

Изграђивање 
самопоштовања 
Радионица  
„ Проналажење начина 
за превазилажење 
психолошких 
проблема“ 

Током године Одељењске 
старешине, психолог 

Ученички парламент, 
Вршњачки тим 

Пано „ Препознај моју 
емоцију“ 

Октобар 2018. Ученички парламент Канцеларија за младе, 
НВО „Емпата“, Врбас 

Индивидуални 
разговори за 
ученицима 

Током године Педагог  

Радионице „ Мој друг 
наркоман“ 

Новембар 2018. Ученички парламент Вршњачки тим 
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-Радионица из 
приручника „ Умеће 
одрастања „  
-Радионица из 
приручника „ Школа 
без насиља“ 
-Радионица „Како рећи 
НЕ дроги“ 
 

Децембар 2018. , 
Јануар, Фебруар 2019. 
( један ЧОС месечно) 

Одељењске 
старешине,  педагог 

Ученички парламент,  
Вршњачки тим 

-Радионица 
 „Асертивност“ 
-Радионица из 
приручника „ Вештине 
за адолесценцију“ 

Март, април 2019. 
( један ЧОС месечно) 

Одељењске старешине  

Ученички парламент --
-Радионица “ Зашто 
млади користе дрогу“  
 
-Радионица  
 „Преиспитај свој 
избор“ 

Мај 2019. 
 
 
 
 
Јун 2019. 

Педагог 
 
 
 
 
Ученички парламент, 
Вршњачки тим 

 

 

Активности са 
наставницима 

Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Остали 
учесници, 
сарадници 

Наставничко веће 
Упознавање свих 
запослених са 
Протоколом о 
злопутреби ПАС у 
установи и корацима 
који се морају 
предузети 

Октобар Педагог  

Наставничко веће 
Радионица „ Како 
препознати симптоме 
употребе ПАС“,  
 

Март  педагог  

Стручно усавршавање 
свих запослених  
кроз семинар „“ 

Април Водитељ семинара  

Наставничко веће  
-Радионица  
„ Асертивност“ 
 
 
 

Април  педагог   
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Активности са 
родитељима 

 
 
Време 
реализације 

 
 
Носиоци 
активности 

 
 
Остали 
учесници, 
сарадници 

Савет родитеља 
Трибина „ Васпитни 
стилови у формирању 
слике о себи“ 

Октобар  педагог НВО „Искра“ Врбас 

Савет родитеља 
 
Упознавање са 
Протоколом о 
злопутреби ПАС у 
установи и корацима 
који се морају 
предузети 

 
Децембар 

 
 педагог 

 
Инспектор полиције 
МУП Врбас, борба 
против наркоманије 

Заједнички 
Родитељски 
састанак за ученике 
од петог до осмог 
разреда 
Тема „Улога 
родитеља у 
формирању 
самопоуздања 
детета“ 

 Фебруар, Март 
( родитељи ученика 
петог разредапрва 
половина фебруара, 
родитељи ученика 
шестог раз. друга 
половина фебруара, 
седми раз. прва 
половина марта, осми 
раз. друга половина 
марта) 

Педагог  

Родитељски 
састанак  
-Радионица „ 
Програм оснаживања 
породица“ ( Колико 
добро познајемо 
једни друге“ 
 

Април Одељењ.старешина Психолог, ЦЗСР 

Заједнички 
Родитељски 
састанак За 
родитеље осмих 
разреда 
Тема „Како 
препознати симптоме 
ученика који користе 
ПАС“ 

Април, Мај 
( прва половина 
априла седми разред, 
друга половина 
априла осми разред 

Педагог  
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  Социјална  заштита ученика у школи 
 
Школа у сарадњи са надлежним установама брине о социјалној заштити   посебно ученика из 
осетљивих друштвених група.Уколико је потребно организовати сакупљање средставаза ове 
сврхе кроз акцијешколског спорта и других добротворних акција. 
 
 

ЕДУКАТИВНИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ ЗА РАД 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 
различите стилове у разрешавању конфликата. 
 

САДРЖАЈ РАЗРЕД ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 
Развијање свести о 
равноправности полова 

I- VIII Током године Наст.разр. и 
предметненаставе 

Упознавање са психичким и 
физичким променама у 
пубертету 

VI, VII IV, V Одељ.старешине 
Педагог и  
Наставник биологије 

Подстицање процеса 
социјализације и развијање 
хуманих односа међу 
половима 

I- VIII Током године Сви учесници в.о. 
процеса 

Реализација наставе 
грађанског васпитања 

I-VIII XI Учитељи и наставник 
грађанског васпитања 

Реализација програма 
Ђачког парламента 

VI-VIII IX Задужени наставник 
за Ђачки парламент 

Укључивање у различите 
хуманитарне акције 

I-VIII Током године Р азредне старешине 
Црвени крст 

Предности и ограничења 
појединих стилова у 
разрешавању конфликата 

I-VIII Током године Педагог 

Хуманизација међуљудских 
односа, развијање 
другарства и позитивних 
односа између дечака и 
девојчица 

I-VIII Током године Учитељи и разредне 
старешине 
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 Опште је познат значај зелених површина и утицај зеленила на човека.Заштита школског 
простора од буке, аерозагађења доприносе васпитно - наставнојфункцији јер ће кроз ботаничко 
упознавање врста дрвећа, жбуња и цвећа и њихових корисних функција развијати код деце љубав 
према биљкама и природи уопште. 
 Естетско уређено двориште и атрактивно обликовано зеленило допуњују васпитни ефекат 
буђењем и развијањем племенитих осећања код младих да воле, цене и уживају у окружењу лепо 
обликованог природног амбијента. 
 

Септембар 
- Обићи школско дворишта, утврдити постојеће стање и 
предложити санацију одређених врста. 
- набавка контејнера за стакло, папир и пластику 

Октобар, 
новембар, 
децембар 

- Уређење школског дворишта по парцелама. Бројеви 
парцела нумерисани према одељењским заједницама. 
- Наставити са редовном негом постојећег садног материјала, 
орезивањем грмља, уклањање пањева, папирића, шибља, 
кошењем травњака. 
- Уређење учионица. 
- Уређење, неговање, заштита и аранжирање цветног 
материјала у ентеријеру. 

Фебруар 

- Процена постојећег стања 
- Обилазак школског дворишта,ходника и учионица. 
- Обезбеђење финансијских средстава за куповину садног 
материјала. 

Март 
 
- Садња нових врста и грмља. Акција - учешће свих 
одељенских заједница. 

Април, 
мај, јун 

- Неговање постојећег садног материјала у дворишту и 
ентеријеру школе. 
- Еколошка патрола 

 
 Чланови еколошке секције ће пратити рад одељенских заједница на уређењу школе, а све са 
циљем обезбеђења квалитетних услова средине у којој се учи, борави и ради. 
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 ПРОГРАМ  ОСНОВИ  БЕЗБЕДНОСТИ   ДЕЦЕ 
 
Министарство унутрашњих послова и Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја потписали су Протокол о сарадњи на програму Основи 
безбедности деце, чији је циљ стицање нових и унапређење постојећих 
знања, вештина и ставова ради подизања безбедоносне културе ученика 
четвртог и шестог разреда. 
Програм Основи безбедности деце реализоваће се током школске 
2018/2019.године у укупном трајању од осам месеци, кроз један час 
одељењског старешине на месечном нивоу за ученике четвртог и шестог 
разреда. 
 
Тема С
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Ј
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т 

а
п
р
и
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1.Безбедност деце у 
саобраћају 

IV,VI  разреди 

2.Полиција у 
служби грађана 

IV,VI  разреди 

3.Насиље као 
негативна појава 

IV,VI  разреди 

4.Превенција и 
заштита деце од 
опојних дрога и 
алкохола 
 

IV,VI  разреди 

5.Безбедно 
коришћење 
интернета и 
друштвених мрежа 

IV,VI  разреди 

6.Превенција и 
заштита деце од 
трговине људима 

IV,VI  разреди 

7.Заштита од 
пожара 

IV,VI  разреди 

8.Заштита од 
техничко-
технолошких 
опасности и 
природних 
непогода 

IV,VI  разреди 
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ПРОГРАМ ПРИМЕНЕ КОНВЕНЦIЈЕ 

О ПРАВИМА ДЕТЕТА 
 
 Наша држава је потписница Конвенције о правима детета, те је {кола као установа која 
се бави планским и систематским деловањем у области образовања и васпитања у могућности да 
реализује примену Конвенције о правима детета. 
 Програм примене Конвенције о правима детета се остварује на нивоу информисања, 
снимања стања о правима детета у локалној средини и реализација конкретних акција. 
 Ове школске године ћемо реализовати акцију информисања о Конвенцији о правима 
детета. Информисањем ћемо обухватити ученике, родитеље, наставнике и ширу јавност у локалној 
средини. 
 
 
 
садржај  рада     носиоци и време реализације 
 
1. Iнформисање ученика 
- На ЧОС и ОЗ информисати ученике:   одељенски старешина према 
  Упознаваwе са Конвенцијом о прави-                 програму рада одељенског 
  ма детета      старешине препор. се Х месец 
- кроз ликовне и литерарне радове из-   
разити најважније и најугроженије дечје 
право 
 
- од добијеног материјала израдити   " 
паное за учионице и ходнике 
 
- у програм поводом пријема првака у   наставници и учитељи 
Дечји савез, Дан школе, пријем првака  задужени за програме 
у Црвени крст и пријем првака у школу,                  од X до VI месеца 
унети елементе Конвенције о правима 
детета 
 
- на часовима литерарне и ликовне                задужени наставници 
секције писати и илустровати на тему   руководиоци секција 
Дечја права и тај материјал користити   током године 
за уређење паноа и за приредбе и као  
обавештавање шире јавности  
 
- реализовати пројекат "Буквар дечјих  педагог 
права" радом у радионицама са IV   од XI до III месеца 
 
2. Информисање наставника   педагог Х месец 
- На Наставничком већу упознати  
наставнике са Конвенцијом о правима 
детета 
 
- упознавање одељенских старешина   педагог              Х месец 
са посебно припремљеним материјалом  
о Конвенцији о правима детета и упутст- 
ва за примену на часу одељенског стар. 
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- сугерисати наставницима да у оквиру педагог           током године 
свог предмета, када је то могуће, објас- 
не ученицима поједина права  
 
садржај  рада     носиоци и време реализације 
 
3. Информисање родитеља 
- на родитељском састанку у IV               педагог XI месец 
упознати родитеље са овим  
пројектом 
 
- у индивидуалним контактима са   одељенски старешина, 
родитељима, информисати их о  педагог током године 
правима детета 
 
 
4. Информисање шире јавности  ученици, наставници 
- израда летака и плаката, стампање ликовног и српског 
и оглапшавање у локалној средини  језика                            током године 
(излози продавница, библиотека, позо- 
риште, КУД... 
 
- један број школског листа посветити литерарна секција, редакција 
дечјим правима    школског листа ученици, педагог 
        
- информисање јавности путем радиотоком године 
емисија дневних и дечјих новина 
 
1. ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊАНАСТАВНОГ РАДА 
 
 
Имајући у виду резултате  у протеклој школској години као и усвојене закључке за даље 
унапређивање образовно васпитног рада у новој школској години ће посебна пажња бити посвећена 
пажња бити посвећена проблемима   диференцијације и индивидуализације наставе.Овај задатак 
треба сматрати дугорочним и етапним,а у овој школској години ће бити припремљени само неки 
програмски задаци и то у свим видовима наставе при чему се мора рачунати са нашим просторним и 
материјално техничким условима. 
 Иако се у савременој педагошкој теорији  диференцијације и индивидуализације 
посматра као општи педагошки принцип,захтев и услов за свестран и оптималан развој ученикових 
потенцијала,ми ћемо се определити за један мањи  број задатака и проблеме које треба решавати у 
нашим конкретним условима.Ти задаци би били следећи : 
1.У организацији школског простора тражити решења за интензивнији индивидуалнији  и групни 
рад   ученика најпре у допунском и додатном раду ученика према могућностима школе. 
2.До сада су  недовољно коришћене могућности диференцијације и индивидуализације у редовној 
настави,па је то задатак који треба реализовати у свим образовно-васпитним областима. 
3.Групни облик рада у паровима и индивидуални рад ученика омогућује интензивнију 
индивидуализацију па ће  њихово коришћење планирати наставници током године. 
4.У редовној настави обезбедити шире коришћење савремене наставне технике,посебно 
мултимедијалне технологије и у том смислу извршити одговарајуће припреме с тим што ће  
тежиште рада бити на већем индивидуалном и групном ангажовању ученика и у припреми 
материјала,обезбеђивању извора и у њиховом коришћењу. 
5.У оквиру програма стручног усавршавања наставника у школи   обрадити теме из ове области-
према слободном избору наставника. 
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УВОЂЕЊЕ САВРЕМЕНИХ МЕТОДА  И ОБЛИКА РАДА РАДИ ПРИЛАГОЂАВАЊА 
НАСТАВЕ СПЕЦИФИЧНОСТИМА И РАЗВОЈНИМ ПОТРЕБАМА ДЕЦЕ 
А к т и в н о с т и Критеријум 

успеха 
Време 

Коришћење савремене стручне 
литературе у припремању наставе 

90% наставника 
користи стручну 
литературу за 
писање 
припрема 

континуирано 

Планирање и одржавање угледних 
часова у годишњим и месечним 
плановима  

Сви наставници 
који су 
планирали 
одржавање 
угледних часова 
испуњавају свој 
план.80% 
наставника 
одржава бар 
један угледни 
час у току 
године 

 
Према плану 
индивидуалног 
стручног 
усавршавања 
наставника 

Подизање квалитета  наставе 
применом  мултимедијалне 
технологије 

Број одржаних 
часова уз 

примену ММ 
технологије  се 

повећава 

 
Током године 

У току наставног рада  упознавати 
ученике са потребом стицања 
одређеног знања и постављање 
задатака који ће захтевати примену тог 
знања у реалном животу. 

Знања ученика су 
применљива у 

различитим  
ситуацијама 

 
Током 
године 

Већи степен примене активне наставе - 
учења 

Примена: 
Кооперативног 
учења,тимске 

наставе учење уз 
помоћ рачунара, 

учење по 
моделу,проблемск
а настава, учење  
Путем решавања 

проблема 

 

Индивидуализација наставног рада 
Примена 

диференцираних 
облика рада 

 

Већа заступљеност принципа 
очигледности и повезаности са 
животом 

Примена 
интерактивне 

наставе,коришће
ње АВ наставних 

средстава 
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ПЛАН   ШКОЛСКИХ  ТАКМИЧЕЊА 
 
 
 Такмичење је ваннаставна активност кој се организује у циљу вредновања и 
рангирања знања,умења,вештина и способности ученика из предмета, односно области 
предмета. 
Календар такмичења и смотри доноси Министарство просвете и објављује се у „Просветном 
прегледу“ најкасније до краја Првог полугодишта текуће школске године. 
Школско такмичење је обавезни ниво . Организује га стручно веће школе за предмет о 
дносно област предмета и за све ученике школе. 
Пропозиције школлских такмичења утвђује школа у сарадњи са Министарством просвете и 
то: 
'- услове за припрему и одржавање (организациони, материјални, технички, временски и 
други услови) 
Услови учешћа ученика 
Начин провере  нања, умења, вештина и способности 
Начини вредновања резултата и рангирања ученика 
Право на жалбу и рок за њено подношење 
Награде, признања и похвале ученицима, наставницима 
 
Школску комисију образује стручно веће за област предмета. 
 
СРПСКИ  ЈЕЗИК  И  СТРАНИ  ЈЕЗИЦИ 
 
1.Љешевић Далиборка 
2Томин Весна 
3.Рогановић Татјана 
4.Чордаш Марина 
5.Заклан Весна 
6.Јованов Мартина 
7.Вуковић Јелица 
8.Ђурђевац Јелена 
9.Копривица Весна 
 
МАТЕМАТИКА 
 
1.КРИЧКОВИЋ ИВА 
2.Кнежевић Драгана 
3.Анђелић Слободан 
4.Лена Павловић Ивезић 
 
ИСТОРИЈА  И  ГЕОГРАФИЈА 
 
1.Заклан Младен 
2.Доби Вукосава 
3.Ераковић Благоје 
 
ПРIРОДНА  ГРУПА  ПРЕДМЕТА:ФИЗIКА;ХЕМИЈА,БИОЛОГИЈА,ТО 
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1.Михајловић Светлана 
2.Јањић Љиљана 
3.Браун Јасна 
5.Секулић Небојша 
6.Колашинац Славољуб 
7.Божовић Драгутин 
8.Божовић Ана 
9.Бјелац Марјан 
9.Солдат Наташа 
 
 
ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ,ЛИКОВНА КУЛТУРА,МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 
1.Покрајац Небојша 
2.Стрибер Недељко 
3.Видовић Марко 
4.Петричевић Маријана 
5.Миловић Соња 
6.Русов Марија 
7.Бјелица Милош 
 
Резултати такмичења су јавни и објављују се на огласној табли школе. 
 
Календар  школских  такмичења 
 
Наставни  предмет 
 

Време одржавања 

1.Српски језик 
 

До краја фебруара  2019.год. 

2.Страни језици 
 

До 15.фебруара 2019. 

3.Iсторија 
 

До краја фебруара 2019. 

4.Географија 
 

До краја фебруара 2019. 

5.Математика 
 

10.фебруара 2019 

6.Физика 
 

До краја јануара 2019.год. 

7.Хемија 
 

До краја фебруара 2019.год. 

8.Биологија 
 

До средине фебруара 2019.год. 

9.ТО 
  „ Шта знаш о саобраћају“ 

До краја фебруара2019. 
Током марта 2019. 
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ПРОГРАМ  ЗАШТИТЕ  УЧЕНИКА ОД НАСИЉА ,ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА 

 
 
Сви облици насиља, злостављања и занемаривања деце којима се угрожава или нарушава 
физички, психички и морални интегритет личности детета, представљају грубу поделу 
једног од основних права детета наведених у Конвенцији Уједињених нација         о правима 
детета, а то је право на живот,опстанак и развој. 
 
Одредбе Конвенције односе се на заштиту детета од: 
 
-  физичког и менталног насиља, З/З 
-  свих облика сексуалног злостављања и искоришћавања 
-  отмице и трговине децом 
- свих других облика искоришћавања штетних по било који вид дететових добробити 
-  нехуманих и понижавајућих поступака и кажњавања 
 
Доношењем Посебног протокола за заштиту ученика од насиља, З/З школа се обавезује  на 
израду Програма заштите    ученика од насиља и поштовања интерног поступка у 
ситуацијама сумње или дешавања  насиља З/З у школској средини. 
 
МЕРЕ  ПРЕВЕНЦИЈЕ  ЗА  СТВАРАЊЕ БЕЗБЕДНЕ  СРЕДИНЕ  ЗА ЖИВОТ И РАД  
УЧЕНИКА 
 
Специфични циљеви: 
1.Стварање и неговање климе прихватања,толеранције и уважавања 
 

АКТИВНОСТИ 
 

ноциоци 
реализације 

 
време реализације 

1. У школске планове и 
програме уградити садржаје 
којима би се превенирало 
насиље,као што су: 
- кооперативно 
учење,кооперативне 
активности и акције на 
нивоу одељења и школе 
-учење неагресивног 
разрешавања ситуација 
неслагања,свађе,конфликта 
међу вршњацима 
-развијање емпатичности и 
усвајањем емпатијске 
комуникације и         
емпатијског понашања 
према себи и другима 
 
2.Организовати обуку 
наставног кадра за 
ненасилну комуникацију и 
конструктивно решавање 
сукоба 
 

сви 
наставници 
педагог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
директор 
 
 
 
 

август,септембар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
октобар 
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3.Неговање отворене 
комуникације: 
*саветовање ученика – 
давање осећајних 
реалистчних и узрасно 
прилагођених савета 
*не обезвређивати проблем 
детета 
*питати децу шта мисле 
*навести раличита решења 
 

 
сви запослени  
 
сви запослени 

 
током године 
 
 
 
током године 

 
 
2.Укључивање свих интересних група школе у доношење и  
развијање програма превенције насиља међу ученицима 
 

АКТИВНОСТИ носиоци 
реализације 

време 
реализације 

- Израда Програма  за заштиту 
ученика од насиља 
- упознавање са Општим и 
Посебним протоколом за заштиту 
ученика од насиља 
- Дефинисање Правила понашања 
ученика и свих одраслих у школи  и 
последице кршења правила 
- Примена конструктивних 
поступака када се правила не 
поштују(реституција,медијација,вођ
ени дијалог) 
- Обавештавање родитеља путем  
огласне табле о свим активностима  
који се реализују у школи на 
заштити против насиља 
-Израда флајера за родитеље 
 
-Сарадња 
наставника,родитеља,стручњака и 
локалне заједнице формирањем 
мреже заштите од насиља 
-Осигурање физичке безбедности 
деце у школи/изналажење 
могућности за набавку видео 
надзора/. 
-Рад Вршњачког тима којима се 
деца оснажују за савезништво у 
супротстављању 
насиљу/организовање „малих 
акција“ ВТ:спортска 
тамичења,игранке,израда 
пропагандном материјала.../ 
-СПОРТ у превенцији 
насиља/организовање 

Тим за 
заштиту 
ученика од 
насиља 
 
Тим за 
заштиту деце 
од насиља 
Наставничко 
веће 
 
 
 
Одељењске 
заједнице, 
Ученички 
парламент 
 
 
УЗМ и СЗМ 
 
 
Директор,шк
олски 
одбор,ЛЗ 
 
 
 
 
 
Вршњачки 
тим 
 
 
 

август 
 
 
септембар 
 
 
 
 
 
септембар 
 
 
 
 
 
септембар 
 
 
 
 
 
 
 
током године 
 
 
 
 
 
 
Током године 
 
 
 
Октобар, 
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3.Подизање нивоа свести и повећање  осетљивости свих укључених у живот и рад 
установе за  препознавање насиља, З/З 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

међуодељењских такмичења у 
малом фудбалу,одбојци... спортски 
сусрет“ Наставниции ми“ за Дан 
Школе 
 

ШТ,Покрајац 
Небојша 
 

током године 

АКТИВНОСТИ носиоци 
реализације 

време реализације 

-приказати цртани 
серијал "Уааа 
неправда" у 
одељењима првог 
разреда 
-Организовати 
разговоре,трибине, 
изложбе о 
безбедности и 
заштити деце од 
насиља 
 
- Сагледати школску 
климу 
изблиза,покушати 
сазнати узроке појаве 
насиља;користити 
упитнике,ученичке 
саставе на тему   
насиља,ученичке 
приказе школске 
зграде са опасним 
зонама и сл 
-Поновити сет 
превентивних 
радионица за 
ученике од првог до 
осмог разреда 

педагог 
школе,учитељи 
 
 
Директор 
, 
Школски тим 
секције 
 
 
 
 
Вршњачки тим 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
наставници на ЧОС-у 

септембар,октобар 
 
 
током године 
 
 
 
 
током године 
 
 
 
 
 
Током године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
септембар,октобар 
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4.Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама 
насиља 
 

АКТИВНОСТИ носиоци  време реализације 
- Дефинисати улоге и 
одговорности у 
примени процедура и 
поступака у 
ситуацијама насиља: 
1.Насиље међу децом 
2.Насиље од стране 
запослених у 
установи 
3.Насиље од стране 
одрасле особе која 
није запослена у 
установи 
- Развијати вештине 
ефикасног реаговања 
у ситуацијама 
насиља/одржати 
предавање на 
седници 
Наставничког већа на 
тему :УЗМ  -
Медијација у школи 

Школски тим, 
директор 
 
 
 
педагог школе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог школе 

септембар 
 
 
 
 
октобар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
октобар 

 
5.Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима 
за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља 
 
 

АКТИВНОСТИ носиоци 
реализације 

време реализације 

- Одржати седницу 
Наставничког 
већа,Савет 
родитеља,Школски 
одбор и упознати их 
са Корацима у 
интервенцији који су 
обавезујући. 

Директор, 
Наставничко веће, 
Савет родитеља, 
Школски одбор 

септембар, 
октобар 

 
6.Унапређивање компетенције наставног и ваннаставног особља 
ученика,родитеља,старатеља,локалне заједнице за уочавање и решавање проблема 
насиља 
 

АКТИВНОСТИ носиоци реализације време реализације 
-Стварање атмосфере 
отворене 
комуникације и 
приче о постојећим 
проблемима 

сви запослени у 
школи 
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- оспособљавање 
ученика за активним 
учествовањем у раду 
ђачког парламента 
- Охрабривање 
наставника и ученика 
да говоре о проблему 
насиља у школи/на 
ЧОС-у,часовима 
наставе,слободним 
активностима,на 
састанцима ђачког 
парламента/ 

наставници, 
директор 
 
 
наставник задужен за 
рад са ђачким 
парламентом 
 
 
 
Школски тим 

током године 
 
 
 
током године 
 
 
 
 
 
Током године 

 
 
 
ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 
/процедуре и поступци интервенције у заштити деце од насиља/ 
 
1.Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља 
 
 

АКТИВНОСТИ носиоци реализације време реализације 
- Доследна примена 
утврђених поступака 
и процедура у 
ситуацијама насиља 
-Утврђивање 
одговорности за 
примену и доследно 
спровођење 
Протокола  

сви запослени у 
школи 
 
 
 
 
директор 

током године 
 
 
 
током године 

 
2.Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља 
 
АКТИВНОСТИ носиоци реализације време 

реализације 
Процена  нивоа 
ризика за 
безбедност 
детета и 
одређивање 
поступака и 
процедура 
- Сарадња са 
релевантним 
структурама 

Школски тим,ако је потребно уз 
сарадњу са институцијама  
 
 
 
 
 
Директор, 
педагог,наставници,релевантне 
институције:МУП,ЦСР,здравствени 
центар 

током године 
 
 
 
 
током године 
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3.Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање 
ефикасности програма заштите 
 
 
АКТИВНОСТИ носиоци реализације  време реализације 
-Мини истраживање 
о врстама  насилног 
понашања, анализа 
појединачних 
случајева ,враћање 
на резултате 
истраживања у 
оквиру Пројекта 
- Континуирано 
евидентирање 
случајева насиља 

Школски тим 
 
 
 
 
 
 
 
 
Школски тим 
педагог 

током године 
 
 
 
 
 
 
 
 
током године 

 
4.Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција ученика у заједницу 
вршњака  и живот установе 
 
АКТИВНОСТИ носиоци реализације  време реализације 
- Праћење процеса 
реституције 

Школски тим током године 

 
5.Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су 
посматрачи насиља 
 

АКТИВНОСТИ носиоци реализације време 
реализације 

- подршка деци која 
трпе насиље/учити 
децу да о насиљу не 
треба ћутати/ 
-рад са децом    која 
врше насиље/ 
омогућити деци да у 
школској средини 
чине „добра 
дела“,учити децу да 
верују у себе,помоћи 
деци да схвате да 
њихови поступци 
утичу на 
друге,хвалити,подст
ицати пријатељства/ 
 
- оснаживање деце 
која су посматрачи 
насиља за 
конструктивно 
реаговање/помоћи 
деци да развију 

сви запослени  
 
наставници,педагог 
 
наставници,педагог,Школски 
тим 
 
 
 
 
наставници  
 
 
 
 
 
Школски тим 
 
 
Сви наставници,запослени у 
школи 
 
 

током 
године 
 
током 
године 
 
током 
године 
 
 
 
 
 
током 
године 
 
квартално 
 
 
 
перманентн
о током 
године 
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поверење у своју 
процену 
ситуације,храбрити 
децу да нешто 
предузму,учити их 
да траже 
савезнике,правити 
разлику између 
тужакања и 
поверавања,не 
навијати за 
„насилника“/ 
- саветодавни рад са 
родитељима/како 
помоћи детету које 
се насилно 
понаша,како да се 
дете уздржи од 
насилног 
понашања,како 
изаћи из улоге 
посматрача? 
-Квартално 
извештавање 
Наставничког већа о 
заступљености 
различитих облика и 
нивоа насиља 
злостављања и 
занемаривања 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одељењске  
 
старешине,педагог  
 
 
 
 
 
Школски тим 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током 
године 
 
 
 
 
 
квартално 

 
 
 

 
АКЦИОНИ  ПЛАН САМОВРЕДНОВАНЕ ОБЛАСТИ 

 
ШКОЛА : „20.октобар“ Врбас 
ШК. ГОД : 2018/2019.год. 
 
 
ОБЛАСТ Подршка ученицима 

 
ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА  

 
 

ЦИЉЕВИ  
Утврђивање нивоа квалитета области 
подршка ученицима 
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ПРЕДВИЂЕНЕ АКТИВНОСТИ  И 
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Праћење физичког, здравственог и емоционалног 
стања ученика-давање предлога за начин 
евидентирања ове области и предлога будућих 
активности везаних за здравствено стање ученика 

КОНКРЕТНА ЗАДУЖЕЊА 
( именом и презименом ко је 
задужен  за  коју активност) 

Тим за самовредновање 

СПОЉНИ САРАДНИЦИ 
(локална самоуправа, партнери и др.) 

 
Стручна већа из других школа, размена 
искустава 
 
 

СРЕДСТВА (буџет, донације,...)  
 
 
 

ПОТЕШКОЋЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЈИ 
(или евентуални узроци неуспеха и  
предвиђене мере за превазилажење 
проблема) 

Доследност у спровођењу договорених 
активности. 
 
 
 

Тим за самовредновање 

1.Боровић Сања,професор разредне наставе,руководилац 

2.Вуковић Јелица,професор руског језика 

3.Јанић Љиљана,професор хемије 

4.Говља Наталија,професор разредне наставе 

5.Шимун Раденко,директор 

6.Котлаја Марија,педагог 

 

 

ПЛАН   САМОВРЕДНОВАЊА И ВРЕДНОВАЊА РАДА 
ШКОЛЕ   У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.ГОДИНИ 
 
 
 
ОБЛАСТ  КВАЛИТЕТА:ПРОГРАМИРАЊЕ,ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
 
 
 
 
СТАНДАРД:ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА  ЈЕ У   ФУНКЦИЈИ  
КВАЛИТЕТНОГ   РАДА ШКОЛЕ 
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ИНДИКАТОРИ 
 
 

НОСИЛАЦ 
РЕАКИЗАЦИЈЕ  

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ДОКАЗИ И НАЧИН 
ПРАЋЕЊА 

1.Школски програм се заснива на прописаним 
начелима за израду овог документа 
 

Чланови тима Током октобра, по 
потреби 

Извештај, евиденција 
са састанка 

2.У изради Развојног плана установе 
учествовале су кључне циљне 
групе/наставници,стручни 
сарадници,директор,ученици,родитељи.локална 
заједница/ 
 

Чланови тима Крај септембра Извештаји 

3.Садржај кључних школских докумената 
одржава специфичности установе 
 

Чланови тима, 
стручна већа 

октобар Извештај, формулар за 
израду евиденције 

4.Програмирање рада заснива се на аналитичо-
истраживачким подацима и проценама 
квалитета рада установе 
 

Чланови тима октобар Извештај, формулар за 
израду евиденције 

5.У програмирању рада уважавају се  
узрасне,развојне и специфичне потребе 
ученика 

Чланови тима, 
педагог 

Октобар Извештај 

 
 
 
 
 
СТАНДАРД:ПЛАНИРАЊЕ  РАДА  ОРГАНА,ТЕЛА И ТИМОВА У ФУНКЦИЈИ ЈЕ ЕФЕКТИВНОГ 
И ЕФИКАСНОГ РАДА У ШКОЛИ 
 
 
 
 
ИНДИКАТОРИ 
 
 

НОСИЛАЦ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ДОКАЗИ И НАЧИН 
ПРАЋЕЊА 

1.Годишњи план рада донет је у складу 
са школским програмом,развојним 
планом и годишњим календаром 
 

Чланови тима октобар Извештај, евиденција са 
састанка 

2.У оперативним/акционим плановима 
органа,тела,тимова,стручних сарадника 
и директора конкретизовани су циљеви 
из развојног плана и школског 
програма  и уважене су актуелне 
потребе школе 
 

Чланови тима Крај септембра Извештај, огласна табла 

3.Планови органа,тела и тимова јасно 
одсликавају процесе рада и пројектују 
промене на свим нивоима деловања 
 

Чланови тима, 
стручна већа 

октобар Извештај, формулар за 
израду евиденције 

4.Оперативно планирање органа,тела и 
тимова предвиђа активности и 
механизме за праћење рада и 
извештавање током школске године 
 

Чланови тима октобар Извештај, формулар за 
израду евиденције 

5.Годишњи извештај садржи 
релевантне информације о раду школе 
и усклађен је са садржајем годишњег 
плана рада 
 

Чланови тима, 
Педагог 

Октобар Извештај 
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СТАНДАРД:ПЛАНИРАЊЕ    ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ    РАДА   УСМЕРЕНО   ЈЕ  НА   РАЗВОЈ 
И ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА  И  ВАСПИТАЊА, СТАНДАРДА   
ПОСТИГНУЋА/ИСХОДА   У   НАСТАВНИМ   ПРЕДМЕТИМА И ОПШТИХ    
МЕЂУПРЕДМЕТНИХ    И    ПРЕДМЕТНИХ   КОМПЕТЕНЦИЈА 
 
ИНДИКАТОРИ 
 
 

НОСИЛАЦ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ДОКАЗИ И НАЧИН 
ПРАЋЕЊА 

1.Наставници користе 
међупредметне и предметне 
компетенције и стандарде за 
глобално планирањенаставе и 
исходе постигнућа за оперативно 
планирање наставе 
 

Чланови тима Током године Извештај, евиденција са 
састанка 

2.У оперативним плановима 
наставника и у њиховим дневним 
припремама видљиве су методе и 
технике којима је планирано 
активно учешће ученика на часу 
 

Чланови тима Током године Извештај, огласна табла 

3.Планирање допунске наставе и 
додатног рада је функционално и 
засновано је на праћењу постигнућа 
ученика 
 

Чланови тима, стручна 
већа 

Током године Извештај, формулар за 
израду евиденције 

4.Упланирању слободних 
активности уважавају се резултати 
испитивања интересовања ученика 
 

Чланови тима Током године Извештај, формулар за 
израду евиденције 

5.Планирање васпитног рада са 
ученицима засновано је на 
аналитичко-истраживачким 
подацима, специфичним потребама 
ученика и условима непосредног 
окружења 
 
6.Припреме за наставни рад садрже 
самовредновање рада наставника и 
напомене о реализацији планираних 
активности 

Чланови тима, Педагог Током године Извештај 
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План АКТИВНОСТИ   НА  РЕАЛИЗАЦИЈИ  РАЗВОЈНОГ  ПЛАНА ТОКОМ ШКОЛСКЕ 
2018/2019.ГОДИНЕ 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И ЊИХОВА 
ПРОМОЦИЈА У ШКОЛИ И ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 
АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НАЧИН ПРАЋЕЊА 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Формирање 
тимова за 
организацију 
културних 
манифестација у 
школи 
 
Договор тимова , 
подела задужења и 
израда плана 
 
 
 
Припема програма 
за пријем првака 
 
Обележавање 
Дечје недеље  
 
Обележавање 
Дана школе 
 
Обележавање 
божићних и 
новогодишњих 
празника 
 
Прослава Св. Саве  
 
Осмишљавање и 
реализовање 
завршне приредбе 
и испраћај ученика 
осмог разреда 
 
Израда позивница  
 
 
 
Реализација 
културних 
манифестација у 
школи и ван школе 

Директор школе 
стручна служба  
актив учитеља 
професори језика 
професор ликовног 
руководиоци 
разних постојећих 
секција у школи 
и тимови 
задужени за 
реализацију 
појединих 
активности (за 
све активности) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученици и 
заинтересовани 
чланови колектива 
 
 
Ученици, учитељи, 
наставници 
 
 
Ученици и  

2018/19. 
2018/19. 
2018/19 шк. год . 
 
 
 
 
Током године 
 
 
 
 
 
мај и јун 
 
 
Октобар  
 
16.11. 
 
 
Током децембра 
месеца 
 
 
 
27.01. 
 
 
Мај, Јун 
 
 
Током године пре 
реализоване 
активности 
 
Током године 
 
 
 
 
-//- 
 

Записници, продукти 
рада, извештаји и фото 
документација 
 
Објављени чланци у 
медијама, Просветни 
преглед... 
 
 
 
 
 
Фотодокументација 
 
 
 
-//- 
 
 
-//- 
 
 
-//- 
 
 
 
 
Панои школе, дечије 
свеске 
 
Фотодокументација 
 
 
 
 
 
 
Позивница 
 
 
 
 
Фотодокументација 



157 
 

 
Позивање 
представника 
локалних медија 
 
Прикупљање фото 
и видео записа о 
школским 
манифестацијама 
 
Обезбеђивање 
простора и 
материјала за 
реализацију 
појединих 
активности 
 
Прађење и 
евалуација 
резултата 

 
 
 
-//- 
 
 
 
 
-//- 

 
 
 
 
 
РТВ 
 
 
 
Налазе се у компјутеру 
стручне службе 
 
 
 
 
Директор,рачуноводство 
школе 
 
 
 
 
 
Праћење и евалуација на 
основу претходно 
наведених ставки 

 
 
 

ДЕЛОВИ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА ОСТАЛИХ КЉУЧНИХ ОБЛАСТИ  САМОВРЕДНОВАЊА 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ  

Акциони план за побољшање области «Настава и учење» 

 
Ред
. 
Бр. 

Назив активности 
 
 

Време 
реализације 
2018/2019.. 

Носиоци 
активности 

докази 

1. Унети у годишње (глобалне) 
планове циљеве учења и 
наставе 
 

август Сви наставници  Годишњи планови 

2. Проверавати оствареност 
циљева часа 
 
 

Током целе 
школске 
године 

Наставници, 
Наставници на 
анализи отвореног 
часа, стручна 
служба 

Записници,чек листе 

3. Коришћење информација са 
семинара , предавања у 
свакодневном раду у циљу 
ефикасности наставе 
 

Током целе 
школске 
године 

наставници Припреме наставника  
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3. Учити ученике да 
постављају себи циљевље у 
учењу. 
 

Током целе 
школске 
године 

наставници 

Документација 
стручне службе о 
посети часова 

4. Користити различите 
поступке за мотивисање 
ученика 
 
 

Током целе 
школске 
године 

наставници Чек листе-
мотивисани ученици 

5. Подстаћи ученике да објасне 
начин долска до решења 
 
 

Током целе 
школске 
године 

Наставници на 
анализи отвореног 
часа, стручна 
служба 

Документација 
стручне службе о 
посети часова-чек 
листе 

6. Прилагодити наставни 
материјал индивидуалним 
карактеристикама ученика 
 

Током целе 
школске 
године 

Наставници на 
анализи отвореног 
часа, стручна 
служба 

Документација 
стручне службе о 
посети часова-чек 
листе 

7. Истаћи Правилник о  
оцењивању у зборницу 
 
 

септембар Стручна служба Истакнут првилник 
на огласној табли 

8. Оцењивати у складу са 
Правилником о оцењивању. 
 
 

Током целе 
школске 
године 

наставници Број притужби у 
години свести на 0 

15. 
 

Анализа плана и предлог за 
побољшање 

јун тим Записник тима 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА  

Акциони план за побољшање области «Подршка ученицима» 

 
Ред. 
Бр. 

 
АКТИВНОСТ 

Време 
реализације 
2018/2019. 

 

 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

 
НАПОМЕНА 
ПРАЋЕЊЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
1. Евидентирање ученика за 

додатну наставу 
Октобар Наставници Дневник рада  

за додатни рад 
са ученицима 

2. Информисање ученика о 
времену и месту 
одржавања додатне 
наставе 

Октобар Наставници Огласна табла 
у ходнику школе 

3. Статистичка реализације  
додатне наставе 

На крају 1., 2. 3. 
и 4. квартала 

 Дневник рада  
за додатни рад 
са ученицима 

4. Резултати додатне 
наставе 

На крају 3. и 4. 
квартала  

Чланови тима Успеси на 
такмичењима  

5. Анализа плана и предлог за 
побољшање 

јун тим Записник тима 
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ПОСТИГНУЋЕ УЧЕНИКА  

Акциони план за побољшање области «Постигнуће ученика» 

 
Ред.број  

АКТИВНОСТ 
Време 

реализације 
2018/2019. 

 
 

 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

 
НАПОМЕНА 
ПРАЋЕЊЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Радионица 
"Правилно 
учење" за 1., 5., 8. 
р. 

септембар  
године 

стручна 
служба 

записи у 
дневнику рада о 
родитељским 
састанцима  

2. Истицање плана 
писмене 
провере и 
благовремено 
усмено 
обавештавање 
ученика о њима 

септембар и 
током године  

предметни 
наствници 

план истакнут 
на паноу  у 
школском 
ходнику 

3. Истицање плана 
одржавања 
часова 
допунске наставе 

септембар и 
током школске 

године  

предметни 
наставници  

План истакнут 
на паноу  у 
школском 
ходнику 

4. Праћење 
похађања и 
напредовања 
ученика 
на часовима 
допунске 
наставе 

током школке 
године  

предметни 
наставници, 
одељенске 
старешине, 

 

Записи 
коднаставника 

5. Евидентирање 
постигнућа 
ученика по 
предметима 

крај I, II, III и IV 
класификационог 

периода 

предметни 
наставникци и 

одељенске 
старшине  

Дневник 
рада, 
писмене 
провере, 
свеске, 
извештај 

6. Понуда и избор 
ваннаставних 
активности 
за ученике од 5. до 
8. 
разреда 

октобар  
2017. 

предметни 
наставници од 
5. до 8. разреда  

понуда 
истакнута на 
паноу  у 
школском 
ходнику 

7. Пробна "мала 
матура" 
ученика 8. разреда 

3. квартал  предметни 
наставници 

истакнути 
резултати на 
огласној табли у 
ходнику школе 

8. Анализа"Мала 
матура" 

јун 2019. сви наставници резултти мале 
матуре-
записник 
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План  уписних  активности /у ПРВИ  разред  / 
 
 
 
АКТИВНОСТИ Носиоци Време  

 
 

Пријављивање деце стасале за 
упис у школу 
 

Родитељи и старатељи Фебруар/март 2019.год. 

Прикупљање података о броју 
деце која нису на званичним 
списковима у сарадњи са са 
ПУ,домом здравља,Центром 
за социјални рад Врбас 
 

Директор и педагог у 
сарадњи са стручним 
институцијама и локалном 
самоуправом 

Фебруар/март 2019.год 

Упис  све деце у школу Родитељи/стратељи са 
потребном документацијом 
за упис уз доказ о 
здравственом прегледу 
детета и потврдом о 
похађању ППП 
Секретари школа 
 

Април/мај 2019.год. 

Испитивање деце уписане у 
школу на матерњем језику 
детета, применом стандардних 
поступака и инструмената. 
Ако је потребно школа 
ангажује преводиоца на 
предлог Националног савета 
националне мањине 
 

Педагог школе Од 1.априла до краја јуна 
2019.год. 

Подношење писменог захтева 
интересорној комисији ако се 
у поступку испитивања детета 
уписаног у школу утврди 
потреба за доношењем IОП-а 
или додатне 
образовне,здравствене или 
социјалне подршке 
 

Директор школе 
педагог 

Током  периода испитивања 
деце уписане  у школу 

Предшколска установа 
доставља основној школи у 
коју се дете уписује 
информације о детету које се 
односе на његов развој у 
предшколској установи 
 

Стручна служба и васпитачи 
ПУ 
Педагог школе 

Током периода испитивања 
деце уписане у школу 
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Iзрада оквирног програма 
подршке за сву децу којој је 
та подршка неопходна 

Педагог школе  
Стручни тим за инклузивно 
образовање 
Актив учитеља првог разреда 

Јун/август  2019.год. 

Упис деце од шест до шест и 
по година након провере 
спремности за полазак у 
школу 
 

Педагог школе 
психолог 

Мај/јуни  2019.год. 

Упис деце старије од седам и 
по година која због болести 
или других разлога нису 
уписана у школу 

Педагог 
Педагошки колегијум школе  

Април/август 2019.год. 
 
 
 
 

Деца која касне са уписом 
,уписују се уз изјаву 
родитеља и службену 
белешку а накнадно се 
прикупља 
документација,обавља 
лекарски преглед и тестирање 

Педагог школе 
Родитељ/старатељ 

Август/септембар 2019.год. 
 
 

Информисање родитеља 
будућих првака о 
билнигвалној настави  

Учитељи Април/мај 2019.год. 
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 „Школа  без   насиља „ 
 
Специфични циљеви 
 
 

Начин  Носиоци Време  

Подизање нивоа свести 
и повећање осетљивости 
свих укључених у живот 
и рад школе 
 

Анкетирање ученика од 3. до 
8. разреда о појавним 
облицима насиља у школи 

Педагошко-
психолошка 
служба 

Октобар 
2018. 
 

 Упознавање наставничког 
већа, савета родитеља, 
школског одбора и 
ученичког парламента са 
добијеним показатељима 
 

Тим за 
заштиту 
ученика од 
насиља 

Новембар 
2018. 

Обезбеђивање 
превентивне и заштитне 
улоге спорта и 
спортских активности у 
заштити ученика 
 

Учешће наших школских 
екипа на такмичењима 

Професори 
физичког 
васпитања 

Друго 
полугодиште 

 Организовање турнира у 
фудбалу између две зграде 

Професори 
физичког 
васпитања 

 

 Ревијалне утакмице између 
наставника и ученика  
(фудбал) и родитеља  и 
наставница ( одбојка ) 
 

Професори 
физичког 
васпитања 

Дан школе 

Стварање и неговање 
климе прихватања, 
толеранције и 
уважавања 
 

Обука ученика петог разреда 
за ''Буквар толеранције'' 

Разредне 
старешине 
петог 
разреда 

Током године 

 Учешће ученика наше школе 
на квизу у оквиру Дечије 
недеље 
 

 Октобар 
2018.г. 
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
НАСТАВНИКА И УНАПРЕЂЕЊА 
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
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ПРОГРАМ  СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И 
УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 
Наставници и стручни сарадници дужни су да се стално усавршавају, што доприноси и унапређењу рада 
школе. 
Стручно усавршавање наставника и сарадника ће се организовати у оквиру рада: 
- Наставничког већа школе; 
- Стручних актива; 
- Семинара, саветовања и трибина; 
- Индивидуалног, стручног и педагошко-психолошког усавршавања.  
Под стручним усавршавањем наставника и стручних сарадника подразумева се праћење и усвајање 
савремених достигнућа у струци и иновирање знања из области педагогије, психологије, дидактике и 
методике ради унапређивања образовно-васпитног рада, развоја личности детета и ученика и припрема 
приправника за полагање стручног испита. Стручно усавршавање остварује се индивидуално, групно и 
колективно. 

 
р.бр. садржај рада време носилац 

1. - Израда Програма рада Тима и подела задужења 8. директор 
2. - Информисање Наставничког већа 8./9.  

3. - Информисање Школског одбора 10. директор 
4. - Информисање Ученичког парламента 10. пред.Тима 
5. - Информисање Савета родитеља 11. директор 
6. 

- Праћење напредовања ученика 
до 11./ 
т.год. 

ОС, предм. 
наставници 

7. - Прикупљање података о деци која наставу треба да 
похађају по УОП 

до 11.  

8. - Како урадити педагошки профил детета и ИОП? 11. педагог 
9. - Формирање базе података ( ажурирање података) током год.  
10. Уношење података о потреби ИОП у документа школе  15.9./15.11. педагог 
11. Сарадња са родитељима деце која наставу похађају по ИОП током год. Тим 
12. - Израда Акционог плана 11. педагог 
13. - Формирање ''малих'' тимова 11./т.год. ос 
14. - Консултације стручног тима са малим тимом током год. Тим 
15. - Писање захтева и образложења интерресорној комисији током год. Тим 
16. - Сарадња са другим установама током год.  
17. - Сарадња са тимовима других школа ( размена искустава) током год. Тим 
18. - Набавка наставних средстава, помагала током год. директор 
19. - Сарадња са осталим родитељима, са чијим дететом је у 

одељењу дете коме је потребна додатна обр. подршка 
током год. Тим 

20. - Иницирање даљег стручног усавршавања наставника током год. Ти за с.у. 
21. - Набавка стручне литературе током год. директор 
22. - Конкурисање за различите пројекте Министарства и 

општине 
током год директор 

23. - Извештај о раду Тима 6. Тим 
24. - Предлози за рад у наредној години 6. Тим 
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Преглед садржаја активности 
Наставничко веће 

Садржај Време Носилац 
1. Разматрање и усвајање извештаја о О-В раду школе крај. наст. периода директор, педагог 
2. Предавања: 
   - Проверавање и оцењивање успеха ученика 
   - Однос према омладини у пубертету                                                                            
   - Малолетничка деликвенција                                                         

новембар 
јануар 
март 

педагог 
педагог 
педагог 

 
Стручна већа 
       Кроз рад стручних актива наставници ће се усавршавати стручно методички и педагошко-психолошки а 
све у циљу унапређивања, осавремењивања и иновирања образовно-васпитног процеса. Наведено ће се 
реализовати кроз: састанке већа, теоретских и практичних предавања самих чланова педагога и спољних 
сарадника, кроз семинаре, кроз индивидуалне и групне консултације између чланова, сарадника и школских 
надзорника. 
 

Садржај Време Носилац 
1. Анализа постигнутих резултата у наставним                             
предметима током полугодишта 

крај наст. периода 
руководиоци 
струч. већа 

2. Теоретска предавања у сваком активу испланирати 
и реализовати у оквиру плана и програма сваког 
актива 

по плану већа чланови већа 

 
Семинари,  саветовања и трибине 
        Наставници и стручни сарадници ће се обавезно укључити у све семинаре, саветовања и трибина које ће 
се организовати: 
- ДУНС 
- Министарство просвете Републике Србије; 
- Друштво педагога и психолога Републике Србије; 
- Друштво математичара, физичара и информатичара РС 
- Универзитет у Новом Саду и Београду 
- Савез организација за физичку културу; 
- Еколошки покрети и др. 
Обавеза је сваког наставника и стручног сарадника да се стални и перманентно, индивидуално усавршава. У 
том циљу школа ће: 
- стално указивати на потребу сталног, индивидуалног, стручног усавршавања наставника и сарадника; 
- извршиће претплату на неопходне часописе из ових области; 
- и даље опремати школску библиотеку стручном методичком и педагошком литературом и ставити је у 
функцију доступности свим наставницима.  
План стручног усавршавања запослених 
Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника 
(„Сл. гласник РС“, бр. 14/2004. и 56/2005.) прописано је да се стално стручно усавршавање наставника, 
васпитача и стручних сарадника остварује по посебним програмима који могу бити обавезни и изборни (члан 
4) и да је наставник, васпитач и стручни сарадник дужан да у току пет година похађа најмање 100 часова 
програма и то најмање 60 часова са листе обавезних и до 40 часова са листе изборних програма (члан 10). 
Чланом 25. истог правилника прописано је да овај правилник ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику РС“, а примењиваће се од 01. јула 2004. године.  
Стручно усавршавање се одвија у ДУНС-у, претежно за разредну наставу и путем АКРЕДИТАЦИОНИХ 
програма Центра за преофесионални развој запослених, Завода за унапређивање образовања и васпитања и 
Центра за професионални развој запослених у Србији.  
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Теме за стручно усавршавање бирамо из КАТАЛОГА програма стручног усавршавања запослених у 
образовању у текућој школској години. 
На Наставничком већу се обрађују теме везане за иновације у образовно-васпитном раду. 

 
 ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И УНАПРЕЂЕЊА 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

 
Сврха усавршавања наставника и подстицање њиховог самоусавршавања усмерена је, пре свега, на 
унапређивање васпитно – образовног рада. 
 Потреба, програми и начини организовања сталног стручног усавршавања регулисана је Правилником 
о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника. 
Стручно усавршавање се остварује индивидуално и колективно. 
 Индивидуално стручно усавршавање наставника реализује се похађањем различитих уско-стручних и 
методичко-дидактичких програма, праћењем стручне литературе, остваривањем и посећивањем угледних 
часова и стручних предавања, као и напредовањем у струци. 
Облици и садржаји индивидуалног усавршавања наставника и стручних сарадника: 
1. Коришћење школске библиотеке за праћење стручних часописа и литературе (Сви наставници) 
2. Омогућавање наставницима да стекну виши ступањ образовања и полагања стручног испита (Директор-по 
потреби) 
3. Присуство и учешће на саветовањима, симпозијумима и семинарима (Сви наставници, директор, педагог) 
4. Коришћење и израда дидактичког материјала за припрему наставе (Сви наставници) 
5. Упознавање са садржајима анкета које стигну у школу (Педагог-по потреби)  
 Колективно стручно усавршавање наставника односи се на међусобну сарадњу у различитим 
програмима, пројектима и конкурсима и њиховом презентацијом на стручним активима и већима, као и 
учешћем наставника на семинарима, стручним скуповима и саветовањима. 
        Начини стручног усавршавања: 
- путем републичких семинара и предавања организованих у току школске године 
- на нивоу окружних семинара и предавања 
- на нивоу општинских актива наставника из одговарајућих наставних предмета 
- на нивоу школе стручно усавршавање наставника обавиће се кроз реализацију програма рада Наставничког 
већа и програма рада стручних већа 
- праћење педагошке литературе у форми листова, часописа, брошура, књига, медија и других публикација. 
Стручно усавршавање наставника остварује се у установи и ван установе. 
 Основни правци стручног усавршавања наставника (ван установе) у наредном периоду односиће се на: 
1. похађање различитих уско-стручних семинара, семинара о превенцији насиља,злостављања и 
занемаривања, развоју комуникацијских вештина, саветодавном раду са децом и родитељима; 
2. учешће на стручним скуповима, конференцијама, програмима, и пројектима акредитованим од стране 
Завода за унапређивање образовања и васпитања, као и стручну едукацију. 

ПЛАН  СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА ВАН УСТАНОВЕ 
 

назив семинара компетенција 
бр. 

бодова 
реализатор време 

Рад са тешким родитељима К4 16 Едукатори 

Током године 

Од квалитетног наставника до 
успешног и задовољног ученика 

К2 16 Едукатори 

Од игре до успеха-вежбе и игре 
за усвајање вештина читања и 

писања 
К3 37 

Едукатори 
(електронски 

семинар) 
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Методички приступ у 
граматичким садржајима у 
млађим разредима основне 
школе путем интегративне 

наставе 

К1 30 
Едукатори 

(електронски 
семинар) 

Професионални развој стручних 
сарадника у школама и 

домовима ученика 
К4 - Едукатори 

Планирање и реализација 
додатне образовне подршке 
ученицима са сметњама у 

развоју 

К2 - Едукатори Током године 

Припрема наставних материјала 
за наставу страних језика 

К1 - Едукатори 

Током године Формативне евалвуације у 
настави страних језика 

К1 - Едукатори 

Учење за будућност К2 - Едукатори 

Ученици као сарадници у 
настави старног језика 

К3 
 

- Едукатори Током године 

Добра припрема за час-успешан 
час 

К2 30 
Едукатори 

(електронски 
семинар) 

Током године 

Активно орјентисана настава 
математике 

К1 30 
Едукатори 

(електронски 
семинар) 

Током године 

Присуство трибинама и 
презентацијама уџбеника 

- - 
Издавачи (Бигз, 
Клетт, Логос...) 

2. 
полугодиште 

Праћење семинара путем 
интернета (По избору) 

- - Едукатори Током године 

 
 
 

ПЛАН  СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА У УСТАНОВИ 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Извођење угледних часова из свих 
области 

Наставници разредне и предметне 
наставе 

Сходно времену унетом у 
оперативне планове, 
1. и 2. полугодиште 

Преко активног учешћа у раду 
Стручних већа (Практичне и 

теоретске теме које су садржане у 
програмима и плановима 

општинских и стручних актива, 
предмет. наставника) 

Представници стручних актива, 
стручни сарадник и директор 

Током године 

Учешћем у раду Наставничког већа 
(Разне теме наставника, стручних 
сарадника и директора (Мапе ума, 

Стручно усавршавање...)) 

Представници стручних актива, 
наставници, стручни сарадник и 

директор 

У терминима седница 
Наставничког већа 

током године 
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Организација и припрема ученика 
за завршни испит 

Наставници математике, српског  
језика, наставници биологије, 
историје, географије, физике и 

хемије 

Током године 

Посете установама (библиотека, 
етно клуб, герентолошки центар...), 

позоришне представе 

Наставници разредне и предметне 
наставе 

То
ко

м
 г

од
ин

е

 

Организација и учешће на 
приредбама 

Наставници разредне и предметне 
наставе 

Учествовање на ликовном и 
литерарном конкурсу 

Наставници српског,  енглеског, 
ируског језика наставници 

разредне наставе, наставници 
ТИО, наставници ликовне културе 

Организација и припрема ученика 
за такмичења 

Наставници разредне и предметне 
наставе 

Професионална оријентација за 
ученике 7. и 8. разреда- радионице 

Разредне старешине 7. и 8. разреда 

Уређивање школског сајта Наставник ТИО  
Фестивал (сајам) науке Наставници предметне наставе Током године 

 
 Приоритетне области стручног усавршавања наставника које треба развијати у наредној школској 
години односиће се на: 
1. инклузију ученика са сметњама у развоју и ученика из друштвено маргинализованих група, као и израду 
индивидуалног образовног плана; 
2. превенцију насиља, злостављања и занемаривања као и превенцију дискриминације; 
3. развој комуникацијских вештина и јачање професионалних капацитета; 
4. стицање знања из области методике и дидактике, информатике, педагогије и психологије; 
5. развој компетенција за наставну област, предмет и методику наставе, компетенција за подршку развоју 
личности ученика, и комуникацију и сарадњу. 
      Стручни семинари, стручни скупови и набавка стручне литературе ће бити реализовани у зависности од 
финансијских могућности школе и подршке Министарства. 
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План рада тима за стручно усавршавање и вођење евиденције о стручном усавршавању 

Активности 
Време реализације активности Начин реализације Носиоци активности 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII   
Прикупљање података и формирање 
базе података о семинарима које ће 
запослени похађати (лични планови 
наставника и стручних сарадника) 

*            

Увид у досије запослених у 
сарадњи са 
административним 
радником школе 

Заклан Весна,Котлаја 
Марија,Јелена Вујачић 

Сарадња са библ. ради прибављања 
спискова о часописима и стручној 
литератури која се налази у школи, 
Сајам књига у Београду 
(прикупљање часописа СУ) 

 *           

Увидом у постојеће 
часописе и стручне 
литературе, биографије и 
набавка нових. 

Заклан Весна,Котлаја 
Марија,Јелена Вујачић 

Сарадња са библиотеком ради 
формирања архиве материјала који 
су наставници и стручни 
сарадницима добили на семинарима 

 *           

Потражња од наставника и 
стручних сарадника 
материјал добијених на 
семнарима које су одабрали 
и релизовали 

Заклан Весна,Котлаја 
Марија,Јелена Вујачић 

Представљање запосленим 
наставницима и стручних 
сарадницима каталог акредитованих 
семинара и електронских семинара. 

*            Увид у каталоге 
акредитованих семинара. 

Заклан Весна,Котлаја 
Марија,Јелена Вујачић 

Сарадња са стручним већима о 
стручном усавршавању у установи *   *      *   

Подношење извештаја о 
плану струч. усавршавања у 
установи, као и подношење 
извештаја 

Координатори стручних 
већа 

Присуствовање презент. уџбеника и 
сарадње са издавачким кућама   * * * *       Посета презентацијама 

Наставници разредне и 
предметне наставе 

Учешће на одабраним семинарима * * * * * * * * * * * * Учешће на семинарима 
Наставници разредне и 
предметне наставе 

Уношење у базу података 
сертификата о новим семинарима 
које су колеге похађали 

* * * * * * * * * *  * Уношење података у базу и 
увид у исту 

Заклан Весна,Котлаја 
Марија,Јелена Вујачић 

Ажурирање базе података         * *   Увид у базу података 
Заклан Весна,Котлаја 
Марија,Јелена Вујачић 

Подношење извештаја о раду у 
протеклој години           *  Упознавање наставничког 

већа са досадашњим радом 
Заклан Весна,Котлаја 
Марија,Јелена Вујачић 
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ПРОГРАМУУВОЂЕЊАуУоПОСАО   
НАСТАВНИКА   ПОЧЕТНИКА 
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ПРОГРАМ  УВОЂЕЊА  У  ПОСАО   ПРИПРАВНИКА 
 
Основни циљ увођења у посао је оспособљавање приправника за самостално извођење 
образовно васпитног радаУ току периода  приправништва наставник подржан од стране 
ментора и искуснијих колега унапређује своја знања стечена  на факултату   и стиче нова 
знања и примењује различите облике и методе рада. 
 
АКТИВНОСТI носилац  

активности 
ВРЕМЕ 
РЕАЛIЗАЦIЈЕ 

*Упознавање са 
програмом увођења у 
посао  и обавезом 
полагања за лиценцу 
 
*Одређивање ментора 
приправнику 
ОБАВЕЗЕ ментора: 
- присуствовање на 
најмање 12 часова ОV -ог 
рада приправника 
- анализирање ОV-ог рада у 
циљу праћења напредовања 
приправника 
- пружање помоћи 
приправнику у припреми за 
проверу савладаности 
програма увођења у посао. 
- подношење извештаја 
директору о 
оспособљености 
приправника за самостално 
извођење ОV -ог рада 
 
*Евиденција о увођењу у 
посао приправника 
Ш К О Л А 
 
-води евиденцију о 
запосленим приправницима 
 
М Е Н Т О Р 
- води евиденцију о раду 
приправника 
 
П Р И П Р А В Н И К 
- води евиденцију о свом 
раду  
 
 
 
* Провера савладаности 
програма увођења у посао  
приправника 

директор, 
секретар 
педагог 
 
директор 
 
 
ментор 
 
приправник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
секретар 
школе 
 
 
 
ментор 
 
 
 
приправник 
 
 
 
 
 
комисија за 
проверу 
савладаности 

одмах по запослењу 
приправника 
 
 
одмах по запослењу 
приправника 
 
у току  
приправничког стажа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
у 
 току приправничког 
стажа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
након године дана 
рада у школи 
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- извођење и одбрана часа 
наставника у школи. 
- оцену о савладаности 
програма се даје у писаној 
форми у виду извештаја 
- приправник који у 
потпуности савлада 
програм стиче право на 
полагање испита за 
лиценцу 
 
*Испит за лиценцу 
 
-провера савладаности 
програма за стицање 
лиценце врши се на испиту 
чији је програм прописан 
Правилником о дозволи за 
рад наставника,васпитача и 
стручних сарадника 
 
 

програма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
приправник, 
Министарство 
просвете 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Након покретања 
поступка за полагање 
испита за лиценцу 

 
 
 



173 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КУЛТУРНА   И  ЈАВНА  ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 
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ПЛАНКУЛТУРНИХАКТИВНОСТИ 
 
 

Садржај Начинреализације Место Време Реализатори 

 
СарадњасаKултурни
мцентром 
 
 
Маламатуравеликосрце 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ревијадечјегстваралаштва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Светосавскаакадемија 

 
Радионице,приредбе, 
представљање 
наученог 
 
посетаразним 
спортскими 
културнимдогађајима 
 
Изложбе,песма,игра, 
представе 
 
 
Музичка, 
рецитаторска,идруга 
такмичења 
 
 
 
 
 
Академијаповодом 
данаСветогСаве 

 
Културни 
центар 
 
 
Школа, 
 
Школскасала 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разнелокације 
 
 
 
 
Школа 

 
сеп-мај  

 

мај2019.г 

 

 
 
сеп-мај 
текуће 
школске 
године 
 
април 
2019.г. 
 
 
 
 
 
 
27.01.2019. 

 
Нижиивиши 
разреди 
 
 
Целашкола 
 
 
 
 
Млађи 
разреди 
 
 
Боравак 
млађих 
разреда  
 
 
 
Стручна 
служба, 
директор 
школе, 
вероучитељ 
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ПРОГРАМ   САРАДЊЕ   СА ДРУШТВЕНОМ  
СРЕДИНОМ 
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САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 
 
У циљу реализације Годишњег програма рада оствариће се сарадња са Домом 
здравља,Локалном самоуправом , Црвенимкрстом, Центром за социјални рад,  МУП-
ом и другим основним школама. 
 Да би се што квалитетније остварили задаци и активности које произилазе 
изГодишњег плана, неопходно је наставити сарадњу са струковним телима 
(секцијенаставника и стручних сарадника) на општинском  и  са 
Министарствомпросвете и спорта. 
 Сарадња са појединим привредним организацијама омогућиће школи 
бољуреализацију програма професионалне оријентације. 
 Поједине институције ће својим спонзорством омогућити куповину 
неопходнихнаставних средстава, а тиме ће посредно утицати на подизање квалитета 
наставногпроцеса. 
 
 
Током ове школске године школа ће бити укључена у следеће активности, 
манифестације на нивоу града и општине: 
 
1. Врбас 2018-Фестивал драмског стваралаштва за децу, септембар 2018. 

2. Обележавање „Дечије недеље“, октобар, 2018. 

3. Радионице Градског музеја Културног центра (од октобра, 2018.до априла, 2019.) 

4. Улична трка основних школа поводом Дана града, октобар, 2018. (материјал 

Градског музеја у прилогу) 

5. Предавање о Павлу Којићу-једном од оснивача Матице Српске, децембар, 

2018.предавач Павле Орбовић 

6. Обележавање стогодишњице присједињавања Војводине Србији – предавање у 

организацији Народне библиотеке Данило Киш, предавач Дарко Крчмар, новембар, 

2018. 
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7. Светосавски дани, јануар, 2019. 

8. Сајам образовања, фебруар, 2019. 

9. Пројекат „Бисер као вода“, март 2019.у сарадњи са ЈП“Воде Војводине“ 

10. Обележавање Дана планете земље, април, 2019. 

11. Промовисање пројекта „Интеркултуре“ – Гимназија 210 година рада, април, 2019. 

     а) Предавање на тему“210 година образовања у Врбасу, март, 2019. 

     б) Ликовна колонија на тему: „Јубилеј – 210 година постојања Гимназије у Врбасу“, 

април, 2019.године 

12. Невенов фестивал деце песника, мај, 2019. 

13. Фестивал поезије младих, мај, 2019. 

14. Дани музеја, мај, 2019. 

15. Србија у ритму Европе, јануар-јун, 2019. 

16. Пројекат „Полиција у сарадњи са локалном заједницом“ 

Према информацијама добијених из МУП-а Брбас, школске 2018/19.године биће 

укључен 1., 4. и 6. разред  основних школа из Врбаса и насељених места општине 

Врбас, у периоду новембар и децембар, фебруар и март, април и мај. За први разред ће 

бити одржане 3 теме, за четврти разред 3 темеи за 6. Разред 3 теме. Укуоно 9 тема. 

17. Радионице са циљем едукације деце о сопственој безбедности Превенција трговине 

људима, након консултације биће познат термин 
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18. Радионице са циљем едукације  деце о превенцији вршњачког насиља 

19. Из активности Плана јавног здравља, радионице о правилној исхрани: 

     а) Подршка деци и родитељима чија деца имају проблем гојазности, посебан 

програм за родитеље (кроз едукациона предавања и радионице) 

     б) Увођење здравих оброка у предшколским установама и школама 

     в) „Спровођење активности  Дефинисање тренутног нивоа физичке форме повезане 

са здрављем код деце и адолесцената, кроз процену тренутног нивоа физичке форме и 

едукације деце и адолесцената у основним школама на територији општине Врбас, 

која ће учествовати у пројекту “ Пут до здравља кроз адекватну физичку активност и 

режим исхране“ а све у оквиру акционог плана на спровођењу  “Плана јавног здравља 

за општину Врбас од 2018 до 2020. године“. 

     г) Пројекат у школама  „Покренимо нашу децу“ (за ученике II разреда ОШ 

предавање на тему исхрана, за ученике V разреда „Штетност пушења“ за ученике VII 

разреда „Полне болести“ у реализацији Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас 

20. Школа прве помоћи и самопомоћи волонтера Црвеног крста који би се за ОШ 

реализовала као једнодневни камп у природи, са следећим активностима: 

     а) Прва помоћ и реалистички приказ повреда и обољења - септембар,октобар, 2018. 

     б) Промоција волонтаризма и позив за укључивање у рад Црвеног крста – 

септембар, октобар 

     в) Превенција трговине људима – септембар, октобар, 2018. 
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17. Радионице на тему: „ Како се заштитити од буке?“  у сарадњу са Канцеларијом за 

младе и Општом болницом 

18. Трибина на тему „ Безбедно коришћење слушалица – што јачи звук, то краће 

време“ и плакати на исту тему која ће бити доступна деци. 

Сарадња са родитељима 

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 
васпитно образовног рада са ученицима 

Ова сарадња одвијаће се путем индивидуалних разговора, „Дан отворених врата“, по 
потреби посета наставника ученичком дому, групних разговора са родитељима и 
родитељских састанака. 

Родитељски састанци одржаће се у септембру, новембру, јануару, априлу и јуну 
месецу. 

Систематско образовање родитеља за васпитни рад реализоваће се путем предавања и 
разговора са родитељима. Овај вид рада са родитељима обухватиће педагошко и 
психолошко образовање и здравствено васпитање. 

Учешће родитеља у реализацији задатака школе оствариваће се преко Савета 
родитеља школе, одељења , затим ангажовањем у раду секција, ученичког парламента, 
у реализацији Програма професионалне оријентације ученика. 

Садржаји рада Време реализације Начин и 
остваривања плана 

Родитељски састанци На почетку школске 
године и на 
класификационим 
периодима 

Родитељски састанак 

Индивидуални разговори и 
саветодавни рад 

Према потреби Разговор са 
наставницима, ППС 

Отворена врата школе Једном месечно Реализација часова 

Професионална оријентација Према потреби Посете 
институцијама, 
школама и присуство 
родитеља часовима 

Сарадња са родитељима Према потреби Разговори, састанци 



180 
 

деце/ученика којима је потребна 
додатна подршка 

Тимова за додатну 
подршку 

Сарадња са родитељима ученика 
у вези са решавањем 
дисциплинских проблема 

Према потреби Разговори, 
родитељски састанци 

Организовање културних и 
забавнох догађаја у школи 

Важни датуми – дан 
школе, Свети Сава 
итд 

Састанци 

Остала анкетирања предвиђена 
Годишњим планом рада и 
акционим плановима Тимова 

Према потреби Анкетирање 

Учешће родитеља у раду 
Школског одбора и Савета 
родитеља, Тим за 
самовредновање рада школе, 
Тим за заштиту ученика од 
насиља 

Према плановима за 
рад ових школских 
органа 

Састанци 
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ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
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    Школски  маркетинг 
 

        САДРЖАЈ 
 

            ВРЕМЕ           НОСИОЦИ 

 
Израда БИЛТЕНА и 
Школског листа «Први 
кораци»  
 
Уређење  фејсбук стране 
школе 
 
Изложбе ученичких 
ликовних, литерарних и 
техничких секција на 
паноима у холу школе.  

 
Током 2018/2019.године 
 
 
 
Током године 
 
Квартално, четири пута 
годишње, а по потреби и у 
складу са могућностима 
школе. 
 
Дан школе, прослава 
С.САВЕ, Дан жена, Дан дечје 
радости, завршетак првог 
полугодишта, крај школске 
године. 

 
Томин Весна 
Новинарска секција 
 
 
Ана Божовић 
 
Наставник ликовне 
културе, 
Дизајнер, 
 
 
 
 
 
 
Директор школе, 
литерарна и ликовна 
секција школе, новинарска 
секција, руководилац 
новинарске секције. 
 
 
 
 
 
 
 
Ликовна, литерарна и 
техничке секције, 
        Наставници: 
       Томин Весна 
       Видовић Марко. 
       Љешевић Далиборка 
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БИЛИНГВАЛНА   НАСТАВА  У    ОСНОВНОЈ  ШКОЛИ    „20.ОКТОБАР“ 
ВРБАС 
 
 
Назив  Пројекта:Увођење двојезичне наставе на српском и енглеском језику у 
установама образовања и васпитања на територији АП Војводине 
 
Пројекат је усвојен на седници Владе АП Војводине,30.јуна 2010.године 
 
У Основној школи „20.октобар“ Врбас Пројекат се реализује од школске 
2010/2011.године: 
 
Школска година 
 

Разред Број ученика  Наставник 

 
2011/2012.год. 

 
     I 1 

 
    23 

 
Перовић Биљана 

 
2012/2013.год. 

 
     I 3 

 
    29 

Мишчевић 
Кристина 

2013/2014.год 
2014/2015.год. 
2015/2016.год. 
 
 
2016/2017.god.  
 
2017/2018.год. 
 
 
2018/2019.год. 

I1 
I3 
I1 
V1 
 
    II 1,III 3,IV 1 
 
III1, 
IV3 
 
IV1 

16 
   19 
    16 
    23 
 
 
 
16 
    19 
 
16 

Ивезић Лена 
Бербер Данијела 
Перовић Биљана 
Кричковић Ива 
Заклан Младен 
 
 
Перовић Биљана 
Павловић Лена 
 
Перовић Биљана 
 

 
 
Двојезична настава подразумева извођење  предмета  свет око нас, математике и 
енглеског језика на енглеском језику у склопу плана и програма које утврђује 
Министарство просвете републике Србије. 
Деца уче градиво у истом обиму и према истим критеријумима као и остали који те 
предмете слушају само на српском језику. 
Oд школске 2016/2017.године нема уписа у први разред у билингвално одељење. 
Билингвална настава ће се реализовати од ШЕСТОГ разреда када се за то остваре 
кадровски услови. 
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АКЦИОНИ ПЛАН  ФУНКЦИОНАЛНОГ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 

ОДРАСЛИХ  2018/2019.год. 
 

Ред. 
број 

АКТИВНОСТИ ОПИС ОКВИРНИ 
ДАТУМ 

1 Формирање 
школског тима 

Школски тим чине директор основне 
школе, андрагошки асистент, стручни 
сарадник и наставници за одговарајуће 
предмете ФООО. Школски тим 
формира директор школе у сарадњи са 
надлежном школском управом. 

Новембар 
2018. – Март 

2019. 

2 Формирање 
локалног 

партнерског тима 

Основна функција локалног 
партнерског тима је да пружи 
неопходну подршку школи у 
прикупљању полазника, отклањању 
баријера за упис у школу, у учењу и 
похађању наставе. Локални партнерски 
тим чине представници: локалне 
самоуправе, Школске управе, локалне 
службе за запошљавање, општинског 
центра за социјални рад, средњих 
стручних школа, локалних медија... 

Новембар 
2018. – Март 

2019. 

3 Прибављање личне 
документације за 

селектовање 
полазника и 

регистровање на 
НСЗ 

Полазницима који немају личну 
документацију и нису регистровани на 
НСЗ потребно је обезбедити ове 
услове. Да би полазници могли да 
остваре право на надокнаду путних 
трошкова од самог почетка наставе као 
и плаћено учешће на обуци за 
полазнике III циклуса, неопходно је да 
се региструју на НСЗ пре почетка 
школске године. 

Од маја 2019. 

4 Медијска кампања 
у циљу анимирања 

полазника 

Пројектни спот емитује се у договору 
са уредницима, бесплатно у локалним 
медијима. Школски тим тражи 
медијску подршку за емитовање спота, 
у оквиру кампање прикупљање 
полазника. 
 

Јун – Октобар 
2018. 

5 Обука школских 
тимова, наставника 

и андрагошких 

Обуку наставника и андрагошких 
асистената реализује пројекат „Друга 
шанса“ на основу Правилника о 

Мај – Август 
2018. 
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асистената програму огледа ФООО и Решења 
министра о „Интегралном програму 
обуке за остваривање функционалног 
основног образовања одраслих“. Цео 
школски тим похађа Модул 1 – 
Основне андрагошке вештине и 
изградња школског тима директоре, 
наставнике, стручне сараднике и 
андрагошке асистенте за 
остваривање функционалног основног 
образовања одраслих. Сви предметни 
наставници који ће реализовати 
наставу у ФООО похађају Модул 2- 
Обуку наставника за остваривање 
наставног плана и програма за ФООО. 
Коначна листа наставника који 
учествују у обуци мора бити одобрена 
од надлежне школске управе. 
Андрагошки асистенти похађају Модул 
3- Обука андрагошких асистената за 
остваривање ФООО. 

6 Упис полазника и 
почетак рада 

Регистровање и упис полазника је 
континуиран процес који мора бити 
окончан до почетка школске године. 
Школа може уписати три одељења, по 
једно одељење од 25 полазника у сваки 
циклус ученика. 

01.10.2018. 

7 Склапање 
споразума између 
основне школе и 
НСЗ и склапање 
индивидуалних 

споразума између 
полазника и НСЗ 

Сарадници локалних филијала НСЗ су 
у обавези да контактирају основне 
школе како би са њима закључили 
Споразум о сарадњи. Андрагошки 
асистент би требало да координира 
потписивање индивидуалних 
споразума сваког полазника са НСЗ на 
основу ког ће они добити рефундацију 
трошкова превоза. 

До 01.10.2018. 

8 Саветовање и 
вођење полазника у 

избору програма 
обуке 

После уписа полазника у трећи циклус 
учења, основна школа у сарадњи са 
локалном филијалом НСЗ оранизује 
саветовање и вођење полазника у 
избору програма обуке. Процес 
саветовања и вођења полазника се 
организује у оквиру предмета 
Предузетништво. Током наставе из тог 
предмете локална филијала НСЗ 

30.11.2018. 
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реализује обуку о активним мерама 
тражења посла (АТП) за полазнике 
ФООО. У оквиру тог процеса 
неопходно је информисати полазнике, 
полазећи од њихових потреба и жеља о 
програмима које могу да бирају, 
потребама тржишта рада за обукама и 
школама које могу да организују 
стручну обуку. Овај задатак заједнички 
реализују наставник предузетништва, 
сарадник локалне филијале НСЗ, 
разредни старешина и андрагошки 
асистент. Овај тим би требало да 
предложи полазницима 4 до 5 од 35 
обука из Правилника о програму 
огледа функционалног основног 
образовања одраслих. Избор обука 
мора да се води тако, да минимум 4 
полазника иде на једну обуку, имајући 
у виду потребе тржишта рада и 
партнерства основне са средњом 
стручном школом која мора да буде 
извођач.  

9 Избор школе за 
реализацију 

стручних обука 

НСЗ ће на основу резултата јавног 
позива, извршити избор школа за 
реализацију стручних обука. 

15.01.2019. 

10 Склапање уговора 
о реализацији 

стручних обука 

НСЗ са изабранима школама склапа 
уговор о реализацији стручних обука у 
коме су дефинисане њихове међусобне 
обавезе и одговорности. 

31.01.2019. 

11 Склапање 
споразума између 
основне и средње 

школе 

Директор основне школе и директор 
средње стручне школе која је одабрана 
за извођење стручне обуке склапају 
споразум о условима и динамици 
реализације наставе у осмом разреду и 
стручној обуци. 

Фебруар 
20019. 

12 Реализација 
стручних обука 

Реализација стручних обука се одвија 
према програмима који су објављени у 
Програму огледа ФООО. НСЗ сходно 
својим правилима и уговору са 
школама које изводе стручну обуку 
учествује у праћењу и евалуацији 
обука. За време похађања стручних 
обука полазницима се такође 
надокнађују путни трошкови . 

01.02.2019.-
30.04.2019. 
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13 Повезивање ФООО 
са другим мерама и 
активностима НСЗ 

По завршетку обуке и добијања 
сертификата полазницима је 
неопходно пружити подршку у 
запошљавању. Та подршка ће се 
остварити путем мере Пракса за лица 
без квалификација која су завршила 
кратку обуку или ФООО, из 
Нациналног акционог плана 
запошљавања, која подразумева да 
незапослена лица без квалификација  
која су завршила кратку обуку или 
ФООО и обучила се за обављање 
одређених послова  стичу практична 
знања и вештине код послодаваца, чију 
зараду у трајању од 3 до 6 месеци 
обезбеђује НСЗ.  

Септембар 
2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 Медијски наступ Директор школе и остали чланови 
школа активно учествују у промоцији 
пројекта путем медија- контактирањем 
новинара и припремом изјава, 
гостовања и репортажа у локалним 
медијима. 

Континуирано 

15 Извештавање и 
учешће у праћењу 

и евалуацији огледа 

Пројектни тим прати ток реализације 
огледа кроз форму двомесечних 
извештаја који пише целокупни 
школски тим, док андрагошки 
асистент координира писање овог 
извештаја и шаље га канцеларији 
пројекта. Одређени члан школског 
тима на крају сваког месеца 
пројектном тиму шаље попуњен 
месечни медијски извештај.  
 

Континуирано 
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Школски тим за  Функционално основно образовањe одраслих за школску 2018/2019. Годину 
 

   
 

 

% 
АНГАЖОВАЊА 

У  
Редовној 
Настави 

%  

У   
ФООО 

% 

Српски језик 
II,III Ђурђевац Јелена  Српски језик 88,88%  15,40 
II,III Ана Божовић  Иформатика 45% 8,30 

Енглески језик II,III Марина Чордаш  Енглески језик 96,66%  10,50 
Дигитална писменост II,III Ана Божовић  Информатика 45%  3,75 

Математика  II,III Анђелић Слободан  Математика 88,88%  15,70 
Предузетништво II,III Ана Божовић  Информатика 45%  4,70 

Одговорно живљење у грађанском 
друштву 

II,III 
Ана Божовић  Информатика 45%  8, 

Физика II,III Драгана Копривица  Физика 40%  4,70 

Хемија II,III Јањић Љиља  Хемија 60%  4,70 

Примењене науке II,III. Јањић Љиља  Хемија 60%  6,90 

Биологија II,III Секулић Небојша  Биологија 20%  2,40 

Историја II,III Заклан Младен  Историја 95%  4,70 

Географија II,III Заклан Младен  Географија 95%  4,70 
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Предмет: праћење реализовања 
Годишњег плана рада  

извештаји 

Ко прати Начин праћења 

Извршавање послова и радних 
задатака директора, посебно 
садржаја инструктивно педагошког 
рада 

Саветници 
Министарства 

просвете и спорта 
Школски одбор 

Просв. инспекција 

Анализа извештаја 

Извршавање послова и радних 
задатака стучних сарадника 
(педагога  и 
библиотекара) 

Директор 
Непосредан увид у рад 
и праћење дневника 
рада 

Остваривање послова и радних 
задатака секретара школе, 
рачунополагача, домара у складу са 
Правилником о систематизацији 
радних места 

Директор 
Праћењем дневника 
рада и непосредним 
увидом у рад 

Извршавање послова наставника у 
вези са остваривањем свих видова 
васпитно –образовног рада са 
ученицима и свих планираних 
радних задатака 

Директор, педагог, 
раз.старешине, 

стр.већа, 
руков.раз.већа 

Непосредним увидом у 
рад и вођење 
евиденције 

 

ПРАЋЕЊЕ  ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА 
ГПРШ 

 
Праћење се оријентише на правовремено сагледавање нивоа и квалитета радног 
процеса и постигнутих пословних резултата, откривање недостатака објективне и 
субјективне природе и предлагање мера за уклањање ученички проблема. 
За процену квалитета реализације користиће се подаци о педагошко инструктивном 
раду директора школе, педагога,  огледни часови, разговори, дискусије на којима се 
подноси извештај о реализацији планираних задатака и нивоа остварених резултата 
као и анализа постигнућа ученика- и степена њихове мотивисаности у 
зависности од извођења наставног рада у мултимедијалној учионици.  
Анализираће се и резултати рада који се постижу у оквиру ваннаставних активности, 
секција, такмичења у области различитих предмета од школског до 
савезног нивоа. Радиће се компаративна анализа успеха ученика на крају 
класификационих периода и лонгитудинално за последњих шест година. 
Вршиће се анализа извештаја разредних старешина о непосредном раду са ученицима. 
Пратиће се свеукупни рад школе са проценом нивоа остварених и планираних 
задатака као и постигнутих резултата. 
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ПЕДАГОШКА   ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 
 
У школи ће се водити следећа педагошка документација 
 
 
1. ПЛАНОВИ 
школски програми по предметима 
глобални планови за све врсте васпитно – образовног рада 
месечни оперативни планови васпитно – образовног рада 
дневне припреме за непосредан васпитно – образовни рад, сценарија 
 
2. ДНЕВНИЦИ И ЗАПИСНИЦИ 
разредне књиге, матичне књиге 
дневници рада директора, педагога и библиотекара 
запажања директора, педагога  у домену педагошког и 
инструктивног рада 
запажања раз. старешине, педагога  о сарадњи са ученицима и 
њиховим родитељима 
записници стручних тела 
записници одељењских старешина 
књига дежурстава ученика и наставника 
 
 
3. ИЗВЕШТАЈИ 
 
Раз.старешина о реализацији наставног плана и програма, успеха ученика и 
ваннаставних активности (екскурзија, наставе у природи) 
Разредних већа и Стручних већа 
Директора , педагога  
Савета родитеља 
Школског одбора 
Извештај о раду школе 
 
 
ОСТАЛЕ СЛУЖБЕ У ШКОЛИ 
 
 
Поред наставника и стручних сарадника у школи раде:секретар,рачунополагач, 
благајник, сервирка у кухињи, домар и спремачице. 
Послови ових радних места утврђени су Правилником о систематизацији, сталнису са 
мањим изменама, у току године и сви се обављају у оквиру 40 –то часовне радне 
недеље. 
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Директор:        Председник Школског одбора 
 
Шимун Раденко        Котлаја Марија 


