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I УВПД 

1.1.Представљаое щкпле 

Гај је једнп пд десет насеља у Ппщтини Кпвин, кпје се налази у јужнпм Банату и 
брпји пкп 3000 станпвника. Пд Бепграда је удаљен пкп 50 км.Зграда 
щкпле се налази у центру села Гај, у склппу сепскпг трга пкружена 
великим уређеним сепским паркпм и институцијама (Амбуланта, Дпм 
културе, Библиптека, Месна заједница, сепска Црква и Ппщта). Слику 
прпщлпсти щкпле градимп на пснпву ппдатака из летпписа кпји се 
ппшеп писати щкплске 1933/34.гпдине када је щкпла нпсила назив 
Државна нарпдна щкпла у Срезу кпвинскпм Банпвина дунавска.  

Први ушитељ, Петар Грујић ппмиое се 1815.гпдине, а 1820. 
ушитељ Григприје Кпљанић. Шкпла је била једнпразредна. Другп пдељеое је птвпренп 
1886.гпдине, треће пдељеое 1895.гпдине, а шетвртп пдељеое ппшелп је са радпм 
1904.гпдине. Ушипнице су биле у приватним зградама све дп 1910.гпдине када је ппщтина 
ппдигла „здраву“ и удпбну зграду са шетири ушипнице. Петп пдељеое птвпренп  
је1914.гпдине. Управитељ щкпле је бип Никпла Кптараш. Пд псниваоа щкпла је била 
мещпвита. Дп уједиоеоа 1918. гпдине нпси назив Ппщтинска пснпвна щкпла, а пд тада 
Државна пснпвна щкпла. Ппсле уједиоена задржанп је щестпразреднп щкплпваое. 
Гпдине 1920/21. дпщап је  нпви управитељ щкпле Петар Лекић. Те гпдине радили су два 
ушитеља и две ушитељице са 279 ушеника расппређених у пет пдељеоа (154 дешака и 125 
девпјшица). Гпдине 1930/31.птвпренп је щестп пдељеое. Месни щкплски пдбпр 1931/32. 
гпдине дпнпси пдлуку п птвараоу седмпг и псмпг пдељеоа збпг ппвећаоа брпја ушеника. 
Наредне щкплске гпдине  щкпла има 401 ушеника расппређених у псам пдељеоа са щест 
разреда (шетири пснпвне и два Вище нарпдне щкпле). Два пдељеоа су била мущка, два 

женска и шетири мещпвита. 

Шкпла се дп ппшетка Другпг светскпг рата развијала. 
Држава је бринула п статусу ушитеља. Дпбијали су станпве, а 
сирпмащни ушеници имали су бесплатну редпвну 
исхрану.Предратна щкпла је званишнп прпслављала Дан 
рпђеоа Оегпвпг Велишанства Краља, Дан уједиоеоа, 
Бпжић, Светпг Саву, Ускрс, Спаспвдан и Видпвдан. У тпку 
ппста прганизпванп је пришещћиваое ушеника. За време 
бербе кукуруза пбустављана је настава.Тп је билп пдпбренп 
пдлукпм Краљевске банпвске управе. У щкпли је бип 

активан ппдмладак Црвенпг крста. Редпвнп су врщени прегледи щкпле пд стране срескпг 
щкплскпг надзпрника и инспекције верске наставе пд стране Архијерејскпг намесника 
среза кпвинскпг. На крају щкплске гпдине прганизпвана је Видпвданска прпслава и 
фптпграфисаое ушеника. За време Другпг светскпг рата щкпла је била ппд пкупацијпм.Рад 
је бип нередпван.Пп пслпбпђеоу щкпла је дпбила име Мища Стпјкпвић,кпје и данас 
нпси.Милан Мища Стпјкпвић рпђен је 20.08.1921.гпдине у Гају, пд пца Саве и мајке 
Катарине, рпђене Кпспвац. Заврщип је Државну реалну гимназију у Белпј Цркви. Јпщ кап 
младић ппстап је кпмандант Првпг јужнпбанатскпг партизанскпг пдреда, кпји је 
пфпрмљен између 8. и 9.03.1942. гпдине у оегпвпј кући.Убијен је из заседе 
12.10.1943.гпдине у Крущшици,селу кпд Беле Цркве. Тај дан се слави кап Дан щкпле. 

У ппслератнпм перипду щкпла је пбележавала све важеће државне празнике, Дан 
пслпбпђеоа Гаја, 27.септембар и Дан щкпле. Најзнашајнија гпдина у ппсле-ратнпм 
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перипду је 1982/83. када су ппшеле интензивне припреме на изградои нпве щкплске 
зграде каква је данас.Настава у нпвпј згради је ппшела 11.фебруара 1985.гпдине.Шкплске 
1991/92.гпдине је ппсле низа гпдина ппнпвп пбележен Дан Светпг Саве, а 2000/01. гпдине 
щкпла је псвещтана.Те гпдине је први пут резан и славски кплаш ппвпдпм щкплске 
славе.Ппсебан јубилеј,прпслава 40 гпдина пд прве „мале матуре“, пбележен је 1993/94. 
гпдине.  

Гпдищои план рада щкпле представља инструмент кпјим се пбезбеђује 
синхрпнизпвана, раципнална и ефикаснп прганизпвана  делатнпст свих ушесника у раду на 
реализацији пбразпвнп васпитних активнпсти у тпку щкплске гпдине. Оиме се утврђује 
прганизација и динамика пствариваоа пбразпвнп васпитних активнпсти, пдређују се 
нпсипци тих активнпсти, пмпгућује унапређиваое пбразпвнп-васпитнпг рада, пбезбеђује  
праћеое пствариваоа циљева и задатака, кап и евалуација струшних и управних пргана 
щкпле. 

1.2.Пплазне пснпве рада щкпле 

1. Закпн пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа (Сл.гл.бр. 88/2017 и 27/2018) 
2. Закпн п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу (Сл.гл.бр 101/2017 и 27/2018.) 
3. Правилници п наставнпм плану и прпграму пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа са 

изменама и дппунама (Прпсветни гласник бр. 4/03, 10/04, 20/04,1/05, 3/06, 15/06, 
2/08,2/10,7/10 и 3/11) 

4. Правилник п щкплскпм календару за пснпвне щкпле са седищтем на теритприји АПВ за 
щкплску 2018/2019. гпдину (Сл.лист АПВ бр. 31714, 54/14 и 37/16); 

5. Правилник п врсти струшне спреме наставника струшних сарадника у пснпвнпј щкпли 
(Прпсветни гласник бр. 6/96, 3/99, 4/03, 10/04, 20/04, 3/05, 5/05, 9/05, 2/07, 3/07, 4/07, 
17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09,3/10) 

6. Правилник п врсти струшне спреме наставника кпји извпде пбразпвнп-васпитни рад из 
избпрних прпграма у пснпвнпј щкпли (Сл.гласник СРС-Прпсветни гласник бр.27/87, 
1/89, и Сл. Гласник Рс-Прпсветни гласник бр. 
4/03,10/04,3/05,9/05,4/07,17/07,1/08,6/08,8/08-испр. 4/09 и 3/10); 

7. Правилник п пцеоиваоу ушеника у пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу („Сл.гласник 
РС“, бр. 67/2013). 

8. Правилник п нпрмативу щкплскпг прпстпра, ппреме и наставних средстава за пснпвну 
щкплу (Сл.гласник СРС-Прпсветни гласник бр.4/90); 

9. Правилник п нпрми шаспва неппсреднпг рада са ушеницима наставника струшних 
сарадника и васпиташа у пснпвнпј щкпли (Сл.гласник РС-Прпсветни гласник бр. 2/92 и 
2/00); 

10. Правилник п сталнпм струшнпм усаврщаваоу и стицаоу зваоа наставника, васпиташа и 
струшних сарадника (Сл.гласник РС бр. 13/12 и 31/12); 

11. Правилник п прпграму свих пблика рада струшних сарадника (Сл.гласник РС Прпсветни 
гласник РС 5/12); 

12. Правилник п мерилима за утврђиваое цене услуга пснпвне щкпле (Службени гласник 
РС бр.37/09); 

13. Правилник п садржају и нашину впђеоа евиденције и издаваоу јавних исправа у 
пснпвнпј щкпли (Сл. гласник РС бр.55/06,51/07, 67/08, 39/11 и 82/12); 

14. Правилник п диплпмама за изузетан успех ушеника у пснпвнпј щкпли (Службени 
гласник бр. 37/93 и 42/93); 

15. Правилник п дпзвпли за рад наставника, васпиташа и струшних сарадника (Прпсветни 
гласник бр 22/05 и 51/08); 

16. Правилник п вреднпваоу квалитета рада устанпва (Службени гласник РС бр. 9/12) 

http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/zakoni/obrazovanje-i-vaspitanje/759-zakon-o-osnovnom-obrazovanju-i-vaspitanju
http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/podzakonski-propisi/obrazovanje-i-vaspitanje/874-pravilnik-o-vrednovanju-kvaliteta-rada-ustanova-sluzbeni-glasnik-rs-br-9-12-od-30-07-2012-godine
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17. Упутствп за реализацију екскурзије и наставе у прирпди у пснпвнпј щкпли, (Мищљеое 
Министарства прпсвете бр. 610-00-790/2010-01 пд 16.9.2010. гпдине); 

18. Статут Пснпвне щкпле ''Мища Стпјкпвић'' у Гају (бр.695/4-2011 пд 21.10.2011. гпдине); 
19. Правилник п защтити на раду (брпј 107 пд 05.04.2004. гпдине 915/8-11 пд 05.12.2011. 

гпдине); 
20. Правилник п прганизацији и систематизацији ппслпва (567/1-12 пд 12.09.2012. 

гпдине); 
21. Правила ппнащаоа у щкпли (458/9-11 пд 08.07.2011. гпдине и 915/10-11 пд 23.12.2011. 

гпдине); 
22. Правилник п дисциплинскпј и материјалнпј пдгпвпрнпсти заппслених (бр. 458/7-11 пд 

08.07.2011. гпдине и 915/11-11 пд 23.11.2011. гпдине); 
23. Правилник п васпитнп-дисциплинскпј пдгпвпрнпсти ушеника (871/1-11 пд 05.12.2011. 

гпдине); 
24. Правилник п прптпкплу ппступаоа у устанпви у пдгпвпру на насиље, злпстављаое и 

занемариваое (Сл. Гласник РС бр.30/10); 
25.  Правилник п мерама, нашину и ппступку защтите и безбеднпсти ушеника за време 

пствариваоа пбразпвнп-васпитнпг рада и других активнпсти кпје прганизује щкпла 
(брпј 179/1-2010 пд 14.04.2010. гпдине и 915/13-11 пд 23.12.2011. гпдине); 

26. Правилник п канцеларијскпм ппслпваоу Пснпвне щкпле ''Мища Стпјкпвић'' у Гају (брпј 
870/1-2011 пд 05.12.2011. гпдине и 915/14-11 пд 23.12.2011. гпдине); 

27. Ппслпвник п раду Шкплскпг пдбпра (брпј 180/1-10 пд 16.04.2010. гпдине и 915/15-11 
пд 23.12.2011. гпдине); 

28. Ппслпвник п раду Савета рпдитеља (брпј 180/2-10 пд 22.02.2010. гпдине и 915/16-11 
пд 23.12.2011. гпдине); 

29. Ппслпвник п раду Ушенишкпг парламента (брпј 599/1-10 пд 01.10.2010 гпдине и 915/17-
11 пд 23.11.2011. гпдине); 

30. Акт п прпцени ризика на раднпм месту и раднпј пкплини (брпј 324/1-12 пд 09.05.2012. 
гпдине); 

31. Правилник п ближим упутствима за утврђиваое права на индивидуални пбразпвни 
план, оегпву примену и вреднпваое (Сл. Гласник Рс бр.76/2010); 

32. Правилник п дпдатнпј пбразпвнпј, здравственпј и спцијалнпј ппдрщци детету и 
ушенику (Сл. Гласник Рс бр.63/2010); 

33. Шкплски развпјни план ПШ ''Мища Стпјкпвић'' у Гају за перипд 2011 -2014.гпдине (брпј 
695/4-11 пд 21.10.2011. гпдине). 

34. Правилник п ближим услпвима прганизпваоа целпдневне наставе и прпдуженпг 
бправка (Сл. Гласник Рс бр.77/2014). 

35. Правилник  п критеријумима и стандардима за финансираое устанпве кпја пбавља 
делатнпст пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа (Сл. Гласник Рс бр.75/2017.) 

1.3.Циљеви пбразпваоа и васпитаоа 

Систем пбразпваоа и васпитаоа мпра да пбезбеди за сву децу, ушенике и пдрасле: 

1) једнакп правп и дпступнпст пбразпваоа и васпитаоа без дискриминације и 
издвајаоа пп пснпву ппла, спцијалне, културне, етнишке, религијске или друге 
припаднпсти, месту бправка, пднпснп пребивалищта, материјалнпг или здравственпг 
стаоа, тещкпћа и сметои у развпју и инвалидитета, кап и пп другим пснпвама; 

2) квалитетнп и уравнптеженп пбразпваое и васпитаое, заснпванп на текпвинама и 
дпстигнућима савремене науке и прилагпђенп узрасним и лишним пбразпвним пптребама 
детета, ушеника и пдраслпг; 

3) пбразпваое и васпитаое у демпкратски уређенпј и спцијалнп пдгпвпрнпј устанпви 
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у кпјпј се негује птвпренпст, сарадоа, тплеранција, свест п културнпј и цивилизацијскпј 
ппвезанпсти у свету, ппсвећенпст пснпвним мпралним вреднпстима, вреднпстима правде, 
истине, сплидарнпсти, слпбпде, ппщтеоа и пдгпвпрнпсти и у кпјпј је псигуранп пунп 
ппщтпваое права детета, ушеника и пдраслпг; 

4) усмеренпст пбразпваоа и васпитаоа на дете и ушеника крпз разнпврсне пблике 
наставе, ушеоа и пцеоиваоа кпјима се излази у сусрет разлишитим пптребама ушеника, 
развија мптивација за ушеое и ппдиже квалитет ппстигнућа; 

5) једнаке мпгућнпсти за пбразпваое и васпитаое на свим нивпима и врстама 
пбразпваоа и васпитаоа, у складу са пптребама и интереспваоима деце, ушеника и 
пдраслих, без препрека за прпмене, настављаое и упптпуоаваое пбразпваоа и 
пбразпваое тпкпм целпг живпта; 

6) псппспбљенпст за рад ушеника и пдраслих усклађену са савременим захтевима 
прпфесије за кпју се припремају. 

Систем пбразпваоа и васпитаоа свпјпм прганизацијпм и садржајима пбезбеђује и: 
1) ефикасну сарадоу са ппрпдицпм укљушиваоем рпдитеља, пднпснп старатеља ради 

успещнпг пствариваоа ппстављених циљева пбразпваоа и васпитаоа; 
2) разнпврсне пблике сарадое са лпкалнпм заједницпм и щирпм друщтвенпм 

срединпм какп би се ппстигап пун склад између индивидуалнпг и друщтвенпг интереса у 
пбразпваоу и васпитаоу; 

3) ефикаснпст, екпнпмишнпст и флексибилнпст прганизације система ради ппстизаоа 
щтп бпљег ушинка; 

4) птвпренпст према педагпщким и прганизаципним инпвацијама. 
У пствариваоу принципа, ппсебна пажоа ппсвећује се: 
1) правпвременпм укљушиваоу у предщкплскп васпитаое и пбразпваое; 
2) адекватнпј припремљенпсти за щкплскп ушеое и за прелазак на вище нивпе 

пбразпваоа и васпитаоа; 
3) мпгућнпсти да ушеници и пдрасли са изузетним сппспбнпстима (талентпвани и 

пбдарени), без пбзира на сппствене материјалне услпве имају приступ пдгпварајућим 
нивпима пбразпваоа и устанпвама, кап и идентификацији, праћеоу и стимулисаоу 
ушеника са изузетним сппспбнпстима, кап будућег наушнпг пптенцијала; 

4) мпгућнпсти да деца, ушеници и пдрасли са сметоама у развпју и инвалидитетпм, 
без пбзира на сппствене материјалне услпве имају приступ свим нивпима пбразпваоа у 
устанпвама, а лица смещтена у устанпве спцијалне защтите, бплесна деца и ушеници - 
пстварују правп на пбразпваое за време смещтаја у устанпви и тпкпм бплнишкпг и кућнпг 
лешеоа; 

5) пствариваоу права на пбразпваое, без угрпжаваоа других права детета и других 
људских права. 

 
Циљеви пбразпваоа и васпитаоа јесу: 
 
1) пун интелектуални, емпципнални, спцијални, мпрални и физишки развпј свакпг 

детета и ушеника, у складу са оегпвим узрастпм, развпјним пптребама и интереспваоима; 
2) стицаое квалитетних знаоа и вещтина и фпрмираое вреднпсних ставпва (у даљем 

тексту: знаоа, вещтине и ставпви), језишке, математишке, наушне, уметнишке, културне, 
технишке, инфпрматишке писменпсти, неппхпдних за живпт и рад у савременпм друщтву; 

3) развпј стваралашких сппспбнпсти, креативнпсти, естетске перцепције и укуса; 
4) развпј сппспбнпсти прпналажеоа, анализираоа, примене и саппщтаваоа 

инфпрмација, уз вещтп и ефикаснп кприщћеое инфпрмаципнп-кпмуникаципних 
технплпгија; 

5) псппспбљаваое за рещаваое прпблема, ппвезиваое и примену знаоа и вещтина у 
даљем пбразпваоу, прпфесипналнпм раду и свакпдневнпм живпту; 
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6) развпј мптивације за ушеое, псппспбљаваое за сампсталнп ушеое, ушеое и 
пбразпваое тпкпм целпг живпта и укљушиваое у међунарпдне пбразпвне и 
прпфесипналне прпцесе; 

7) развпј свести п себи, сампиницијативе, сппспбнпсти сампвреднпваоа и 
изражаваоа свпг мищљеоа; 

8) псппспбљаваое за дпнпщеое ваљаних пдлука п избпру даљег пбразпваоа и 
занимаоа, сппственпг развпја и будућег живпта; 

9) развпј кљушних кпмпетенција пптребних за живпт у савременпм друщтву, 
псппспбљаваое за рад и занимаое ствараоем струшних кпмпетенција, у складу са 
захтевима занимаоа, развпјем савремене науке, екпнпмије, технике и технплпгије; 

10) развпј и практикпваое здравих живптних стилпва, свести п важнпсти сппственпг 
здравља и безбеднпсти, пптребе негпваоа и развпја физишких сппспбнпсти; 

11) развпј свести п знашају пдрживпг развпја, защтите и пшуваоа прирпде и живптне 
средине, екплпщке етике и защтите живптиоа; 

12) развпј сппспбнпсти кпмуницираоа, дијалпга, псећаоа сплидарнпсти, квалитетне и 
ефикасне сарадое са другима и сппспбнпсти за тимски рад и негпваое другарства и 
пријатељства; 

13) развијаое сппспбнпсти за улпгу пдгпвпрнпг грађанина, за живпт у демпкратски 
уређенпм и хуманпм друщтву заснпванпм на ппщтпваоу људских и грађанских права, 
права на разлишитпст и бризи за друге, кап и пснпвних вреднпсти правде, истине, 
слпбпде, ппщтеоа и лишне пдгпвпрнпсти; 

14) фпрмираое ставпва, увереоа и система вреднпсти, развпј лишнпг и наципналнпг 
идентитета, развијаое свести и псећаоа припаднпсти држави Србији, ппщтпваое и 
негпваое српскпг језика и свпг језика, традиције и културе српскпг нарпда, наципналних 
маоина и етнишких заједница, других нарпда, развијаое мултикултурализма, ппщтпваое 
и пшуваое наципналне и светске културне бащтине; 

15) развпј и ппщтпваое расне, наципналне, културне, језишке, верске, рпдне, пплне и 
узрасне равнпправнпсти, тплеранције и уважаваое разлишитпсти. 

Пснпвним пбразпваоем и васпитаоем пстварују се ппщти и ппсебни исхпди, такп да 
ће ушеници накпн заврщенпг пснпвнпг пбразпваоа: 

1) имати усвпјен интегрисани систем наушнп заснпваних знаоа п прирпди и друщтву 
и бити сппспбни да такп стешена знаоа примеоују и размеоују; 

2) умети да ефикаснп усменп и писменп кпмуницирају на српскпм, пднпснп на 
српскпм и језику наципналне маоине и најмаое једнпм странпм језику кпристећи 
се разнпврсним вербалним, визуелним и симбплишким средствима; 

3) бити функципналнп писмени у математишкпм, наушнпм и финансијскпм дпмену; 
4) умети да ефикаснп и критишки кпристе наушна знаоа и технплпгију, уз ппказиваое 

пдгпвпрнпсти према свпм живпту, живпту других и живптнпј средини; 
5) бити сппспбни да разумеју разлишите фпрме уметнишкпг изражаваоа и да их 

кпристе за сппственп изражаваое; 
6) бити псппспбљени за сампсталнп ушеое; 
7) бити сппспбни да прикупљају, анализирају и критишки прпцеоују 
8) инфпрмације; 
9) мпћи да идентификују и рещавају прпблеме и дпнпсе пдлуке кпристећи критишкп и 

креативнп мищљеое и релевантна знаоа; 
10) бити спремни да прихвате изазпве и прпмене уз пдгпвпран пднпс 
11) према себи и свпјим активнпстима; 
12) бити пдгпвпрни према сппственпм здрављу и оегпвпм пшуваоу; 
13) умети да преппзнају и уваже људска и дешја права и бити сппспбни да активнп 

ушествују у оихпвпм пствариваоу; 
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14) имати развијенп псећаое припаднпсти сппственпј ппрпдици, на- 
15) цији и култури, ппзнавати сппствену традицију и дппринпсити оенпм пшуваоу и 

развпју; 
16) знати и ппщтпвати традицију, идентитет и културу других заједница и бити 

сппспбни да сарађују са оихпвим припадницима; 
17) бити сппспбни да ефикаснп и кпнструктивнп раде кап шланпвитима, групе, 

прганизације и заједнице. 

Такпђе, у тпку сашиоаваоа пвпг гпдищоег плана рада щкпле за пву щкплску гпдину 
нарпшитп се ималп у виду, ппред псталпг, и следеће: 

- да је щкпла дужна да у пвпј щкплскпј гпдини пствари све пблике васпитнп 
пбразпвнпг рада утврђене правилникпм п наставнпм плану и прпграму и да у тпм 
циљу дпнпси свпј Гпдищои план рада; 

- да се Гпдищоим планпм рада утврђују време, местп, нашин и нпсипци 
пствариваоа наставнпг плана и прпграма; 

- да ће се прганизација пбразпвнп-васпитнпг рада у свим пдељеоима пстваривати 
кап пплудневна настава, зависнп пд пптреба деце и дпбијене сагласнпсти 
Министарства; 

- да је праћеоем и анализпм рада и резултата рада у прптеклпј гпдини упшенп да 
нека питаоа из живпта и рада щкпле у нареднпм перипду треба успещније 
пстваривати, кап щтп су: (нпр. прганизпваније шуваое и раципналније кприщћеое 
материјалне пснпве рада; псмищљеније предузимаое мера да сераспплпжива 
литература кпристи благпвременп и стваралашки; редпвније ппсећиваое пгледних 
шаспва; да се редпвније и птвпреније разматрају искуства; мнпгп студипзније 
прилажеое ппслпвима у вези са неппсредним радпм пдељенских старещина са 
ушеницима; бпља сарадоа са рпдитељима ппјединих ушеника кпји имају прпблема 
у щкпли; бпља прганизација слпбпднпг времена, благпвременије реагпваое на све 
прпблеме; дпвпђеое рада струшних актива на вищи нивп и сл.); 

- да ће пве щкплске гпдине бити 8 пдељеоа млађих разреда и 8 пдељеоа у 
старијим разредима; 

- да ће предметна настава у млађим разредима бити заступљена из енглескпг 
језика, шещкпг језика, верске наставе; 

- да ће се страни језик енглески језик изушавати пд I дп VIII разреда кап пбавезни 
наставни предмет; 

- да ће се настава немашкпг језика изушавати пд V дп VIII разреда са пп 2 шаса 
недељнп кап пбавезни избпрни наставни предмет; 

- да ће се пд V дп VIII разреда прганизпвати један шас недељнп „изабранпг сппрта" – 
пдбпјка пп пдељеоу; 

- да ће се пд I дп VIII разреда пстваривати верска настава и грађанскп васпитаое; 
- да ће се пд V дп VIII разреда пстваривати јпщ 4 избпрна прпграма кпје ће щкпла 

ппнудити ушеницима , а кпји ће се ппределити за један на ппшетку щкплске гпдине; 
- да ће прпстпрни услпви бити дпбри, а припремљенпст щкпле релативнп дпбра, с 

пбзирпм на шиоеницу да су пптребна већа материјална средства за знашајније 
уређеое щкплскпг прпстпра 

- да ће пднпс наставника према планираоу, припремаоу и пствариваоу прпграма 
бити на завиднпм нивпу; 

- да струшнпст наставника гарантује јпщ бпљи рад на пствариваоу задатака на 
реализацији наставних садржаја; 

- да је пптребна прганизпвана и стална ппмпћ ушеницима VIII разреда ради 
ппстизаоа дпбрих резултата на заврщнпм испиту и тп пре свега предметних 
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наставника српскпг језика,математике, биплпгије, истприје, гепграфије, физике и 
хемије, струшних сарадника и директпра щкпле; 

- да ппстпје велике мпгућнпсти укљушиваоа рпдитеља у пствариваое пдређених 
прпграмских садржаја и других захтева, а щтп се ппказалп и у прптеклпј щкплскпј 
гпдини; 

- да се на ппслпвима и радним задацима наставнпг пспбља налазе углавнпм пспбе 
кпје имају впље, енергије и жеље да афирмищу свпј рад и рад щкпле у целини. 

1.4. Материјалнп-технишки и прпстпрни услпви рада щкпле 

Шкпла је прганизпвана кап сампстална устанпва без радних јединица и ппдрушних 
пдељеоа. Настава се извпди на српскпм језику, а страни језик кпји се изушава је енглески 
језик пд I дп VIII разреда и у V, VI,VII и VIII разреду немашки језик кап други страни језик. 

Настава ће се извпдити у щкплскпј згради кпја има 8 класишних ушипница, 6 
кабинета, мултимедијалну ушипницу, ушипницу прпдуженпг бправка, фискултурну салу, 
кухиоу са трпезаријпм, кптларницу са централним грејаоем, кап и друге прпстприје за 
пптребе рада щкпле: фптплабпратприју, збпрницу, две канцеларије, библиптеку и другп. 

Ппврщина щкплске зграде је 2610 квадратних метара. Функципналнпст пбјекта је 
задпвпљавајућа. Придаје се велики знашај естетскпм и хигијенскпм изгледу пбјекта, кап и 
зелених ппврщина. Пдржаваое щкплскпг прпстпра је редпвнп.  

1.5. Ппремљенпст зграде 

Псниваое и ппшетак рада щкпле прати и пдгпварајуће ппремаое намещтајем, 
наставним средствима, уређајима, реквизитима, алатима и мащинама. У тпку рада 
ппстпјали су релативнп ппвпљни услпви за нпваппремаоа и укупна ппбпљщаваоа 
материјалних услпва рада, и пни сеплански и прганизпванп кпристе. Данас щкпла 
ппседује у већпј мери свепптребне врсте наставних средстава, пднпснп у већпј мери 
задпвпљава утврђене и закпнпм прпписане нпрмативе и стандарде. Наставницима и 
струшним сарадницима је пмпгућенп да кпристе рашунаре, а щтп има утицаја на израду 
дидактишких материјала усарадои са ушеницима и рпдитељима ушеника. 

Пд ппщтих наставних средстава щкпла распплаже са следећим: 

1. Графпскпп 2кпмада 

2. Телевизпра 4 кпмада 

3. Касетпфпна 12 кпмада 

4. Прфпв инструментаријум 2 кпмплет 

5. Коиге у щкплскпј библиптеци 7246 кпмада 

6. Видеп рикпрдер 1 кпмад 

7. Кпмпјутера 20 кпмада 

8. Фптпкппирни апарат 3 кпмада 

9. Синтисајзер 1 кпмад 

10. Гепграфске карте 1 кпмплет 

11. ЦД- плејер 12 кпмада 

12. Музишка линија са ЦД-пм 2 кпмада 

13. ДВД плејер 3 кпмада 

14. Ппкретна табла 2 кпмад 

15. Диктафпн 1 кпмад 

16. Видеп прпјектпр 1 кпмад 
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17. Прпјекципнп платнп 1 кпмад 

18. Ласерски щтампаш 3 кпмада 

19. Дигитална камера 1 кпмад 

20. Дигитални фптп апарат 1 кпмад 

21. Скенер 1 кпмад 

22. Интерактивна табла 2 кпмада 

23. Лаптпп  рашунар 3 кпмада 

 

Сва дидактишка средства се пдржавају, шувају и редпвнп дппуоавају нпвим, у 
складу са материјалним мпгућнпстима щкпле. Ппстпји пбјективан прпблем да су нека 
дидактишка средства застарела инекпмплетна и да су неуједнашенп расппређена пп 
кабинетима, радним прпстпријама иушипницама. 

Библиптека има вище пд 7000 коига. Свпјпм укупнпм тематикпм и 
садржајнпмструктурпм задпвпљава пптребеушеника, наставника, струшних сарадника и 
рпдитеља.  

1.6. Педагпщка прганизација 

Шкпла је прганизпвана и ради пплудневнп, у две смене. 
Часпви редпвне наставе у преппдневнпј смени ппшиоу у 730 сати, а у ппппдневнпј смени у 
1300 сати. Нижа смена је заппшела щкплску 2020/2021. гпдину кап преппдневна. Смене се 
меоају петнаестпдневнп. 
Дппунска и дпдатна настава, хпр, слпбпдне и сппртске активнпсти, пдвијају се накпн 
редпвне наставe. 
Дежурствп наставника и ушеника у щкпли прганизпванп је пд 7 шаспва дп 19.00 шаспва. 
Шкплска библиптека ради пд 8 дп 15 сати, свакпг другпг дана. 
Администрација ради пд 7 дп 14 сати. 
Шкплска кухиоа  ради у складу са бправкпм деце  у щкпли, а ужину прима пкп 70%  
ушеника. 
Ппмпћнп и технишкп пспбље раде у две смене (пд 6 дп 14 и пд 12 дп 20 сати).  
Дпмарради  пд 6 дп 14  шаспва. 
Лпжаш ради пд 04 дп 16 шаспва, а у летоем перипду има прерасппделу раднпг времена. 
Директпр и психплпгусклађују раднп време са пптребама щкпле. 
 

1.6.1. Расппред звпоеоа 
 

ПРЕ ППДНЕ ППСЛЕ ППДНЕ 

 

НИЖИ РАЗРЕДИ  ВИШИ РАЗРЕДИ НИЖИ РАЗРЕДИ ВИШИ РАЗРЕДИ 

Група А  Група А  

1.07.30 – 08.00 1.07.30 – 08.00 1.13.00 – 13.30 1.13.00 – 13.30 
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2.08.05 – 08.35 2.08.05 – 08.35 2.13.35 – 14.05 2.13.35 – 14.05 

ПДМПР 15 мин ПДМПР 15 мин ПДМПР 15 мин ПДМПР 15 мин 

3.08.50 – 09.20 3.08.50 – 09.20 3.14.20 – 14.50 3.14.20 – 14.50 

4.09.28 – 09.55 4.09.25 – 09.55 4.14.55 – 15.25 4.14.55 – 15.25 

ПДМПР 35 мин ПДМПР 10 мин ПДМПР 35 мин ПДМПР 10 мин 

Група Б 5.10.05 – 10.35 Група Б 5.15.35 – 16.05 

1.10.30 – 11.00 6.10.40 – 11.10 1.16.00 – 16.30 6.16.10 – 16.40 

2.11.05 – 11.35 7.11.15 – 11.45 2.16.35 – 17.05 7.16.45 – 17.15 

ПДМПР 15 мин  ПДМПР 15 мин  

3.11.50 – 12.20  3.17.20 – 17.50  

 

1.7. Награде и признаоа 

Шкпла је у свпм дугпгпдищоем раду великим залагаоем заппслених и ушеника 
дпбитник брпјних награда и друщтвених признаоа у свим пбластима рада. 

1.8. Ппремљенпст прпстприја 

Шкпла је ппремљена пшуваним намещтајем, а ппремљенпст нпвим наставним 
средствима према важећим нпрмативима није задпвпљавајући из предмета: физика, 
биплпгија, гепграфија, истприја. Кабинет инфпрматике ппседује 30 кпмпјутера и интернет 
везу, такп да се настава несметанп пдвија према Плану и прпграму. Мултимедијална 
ушипница је снабдевена интерактивнпм таблпм, интернет везпм, звушницима према 
захтевима савремене наставе. Такпђе ппседује и једну ппкретну таблу. Кпд псталих 
предмета ппремљенпст је минимална, али се настпји да се ппремљенпст реализује у 
складу са финансијским мпгућнпстима. Шкпла има терен за мале сппртпве такп да се 
прпграм наставе физишкпг васпитаоа реализује и ван фискултурне сале. 

1.9. Грејаое прпстприја 

Шкпла се греје на шврстп гпривп, кпмбинацијпм угља и дрва. Температура 
прпстприја се пдржава кпнстантнпм према нпрмативима. Све прпстприје се кпнтинуиранп 
греју тпкпм целе грејне сезпне. 

1.10. Шкплска кухиоа 

Шкпла ппседује кухиоу са трпезаријпм у кпјпј се делимишнп припрема ужина за 
ушенике. Тпкпм щкплске гпдине ужину узима пкп 70% ушеника.  
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1.11. Ђашка задруга 

У щкпли није прганизпвана ђашка задруга. 

1.12. Шкплска библиптека 

Шкпла ппседује библиптеку са фпндпм пд прекп 7000 наслпва кпја задпвпљава 
пптребе ушеника и наставника. Библиптека ради пд 8 дп 14 шаспва, свакпг другпг дана. 

1.13. Зубна амбуланта 

Шкпла нема зубну амбуланту. 

1.14. Заппслени у щкпли 

1.14.1. Наставнo пспбље 

РЕД. БР. РАДНИЦИ 
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

УКУПНП 
IV V VI VII 

1. Наставници разредне наставе 0 0 2.00 4.00 6.00 

2. Наставници предметне наставе 0.50 0 2.18 9.35 12.03 

 УКУПНП: 0.50 0 4.18 13.35 18.03 

 

1.14.2. Ненаставнп пспбље 

РЕД. БР. РАДНИЦИ 

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

УКУПНП I - III IV VI VII 

1. Директпр    1 1 

2. Библиптекар   0,5  0,5 

3. Психплпг    1 1 

4. Секретар    0,5 0,5 

5. Шеф рашунпвпдства  0,5   0,5 

6. Сервирка 0,66    0,66 

7. Лпжаш 1    1 

8. Дпмар 1    1 

9. Ппмпћни радници 5,8    5 

 УКУПНП: 8,46 0,5 0,5 2,5 11.96 

Шкплске 2020/2021. гпдине пбразпвнп-васпитни рад у щкпли реализпваће 18.88 
радника пд тпга: наставника разредне наставе 6, наставника предметне наставе 12.03.  

Пптерећенпст наставнпг пспбља је у складу са наставним планпм и прпгрампми 
пратећим закпнима. 7наставника имају двпјни радни пднпс, дпк 2 наставникa имају  
трпјни радни пднпс.  

Пд укупнпг брпја прпсветних радника щкпле 22 су путници. 

1.15. Рпдитељи и ушеници 

1.15.1. Пбразпвни нивп рпдитеља 
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Пбразпваое Незавршена 

пснпвна шкпла 

Завршена 

пснпвна шкпла 

Завршена 

средоа шкпла 

Завршена 

виша шкпла 

Завршена 

виспка шкпла 

Мајка Птац Мајка Птац Мајка Птац Мајка Птац Мајка Птац 

I-1 1 3 5 5 10 11     3 1 

II-1 3 3 10 5 10 12   1     

III- 1 3 6 5 1 6 4   1     

III-2 2 3 7 5 5 5         

IV-1 3 4 5 4 8 11 1 0 1 0 

V-1 3 1 5 6 11 8 0 0 0 0 

V-2 2 2 5 5 10 10 0 0 0 0 

VI-1 6 6 3 1 6 7 0 0 1 1 

VI-2 5 3 5 4 6 9 0 1 1 0 

VII-1 4 4 4 5 13 12 0 0 0 0 

VIII-1 3 2 7 4 3 8 0 0 1 0 

VIII-2 2 1 4 6 8 8 0 0 1 0 

 

1.15.2.Ђаци путници 

 

ПДЕЉЕОЕ БРПЈ РЕЛАЦИЈА ПУТПВАОА 

I1 2 

  

Шумарак-2  

II1 1 Бели Брег- 1 

 

III1 

  

1 Шумарак – 1 

III2 2 Шумарак -1 

  Бели Брег – 1  

IV1 2 Шумарак -  1 

Бели Брег -1  

V1 2 Шумарак – 1 

  Дубпвац – 1 

V2 3 Шумарак -1 

Бели Брег-2 
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VI1 1 Шумарак – 1 

VI2 1 Дубпвац 1 

VII1 4 Шумарак – 2 

Бели Брег – 1 

Дубпвац – 1 

VIII1 3 Бели Брег – 3 

VIII2 /  

Укупан брпј 

ушеника путника 

22 

 1.15.3. Дефицијентнпст ппрпдице 

 

Пдељеое 
Живи са 

пцем 
Живи са 
мајкпм 

Псталп 

I-1 1 0 0 

II-1 2 3 0 

III-1 1 6 9 

III-2 2 2 0 

IV-1 2 2 0 

V-1 0 1 0 

V-2 0 1 0 

VI-1 1 2 1 

VI-2 1 1 0 

VII-1 / 2 1 

VIII-1 0 1 0 

VIII-2 3 1 2 

 

Брпјнп стаое ушеника пп пдељеоима и разредима је датп у ппсебнпј табели II 
ппглавља Гпдищоег прпграма рада щкпле.Пднпс рпдитеља према щкпли је вепма 
ппзитиван. Ретки су пни кпји избегавају сарадоу пп билп кпм пснпву. 

1.16. Друщтвена средина 

Ппстпје услпви и пптреба да се сарадоа са друщтвенпм срединпм настави и 
садржајнп пбпгати. Међу брпјним шинипцима кпји мпгу дппринети пствариваоу 
Гпдищоег плана рада щкпле ппсебнп местп заузимају: 
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Сарадоа са меснпм заједницпм, библиптекпм и амбулантпм, сппртским 
клубпвима, културнп-уметнишким друщтвима и лпкалнпм сампуправпм. Кпнкретни 
пблици сарадое ће се планирати на нивпу струшних пргана, пдељенских заједница и 
щкпле у целини.  

Акп се у целини ппсматрају услпви рада щкпле, мпра се кпнстатпвати да щкпла 
испуоава услпве за извпђеое пбразпвнп-васпитнпг рада. 
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II. ПРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНП-ПБРАЗПВНПГ РАДА ШКПЛЕ 
 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ПБРАЗПВНП-ВАСПИТНПГ РАДА ПСНПВНЕ 
ШКПЛЕ ЗА ШКПЛСКУ 2020/2021. ГПДИНУ 



 

 

2.2. Списак учбеника и прирушника 

Наставнишкп веће щкпле је на свпјим седницама, пдржаним у марту 2018.гпдине, а 
на предлпг наставника и струшних већа, дпнелп Пдлуку и утврдилп списак учбеника кпји 
се кпристе у настави у щкплскпј 2019/2020. 

2.2.1.Списак учбеника за први разред 
 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„НОВИ ЛОГОС” 

Буквар за први разред 

основне школе; 

ћирилица 

Душка Милић, 

Татјана Митић 

650-02-00177/2018-07 од 

27.4.2018. 

Наставни листови 

уз Буквар за први 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

Душка Милић, 

Татјана Митић 

Читанка за први 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

Наташа Станковић Шошо, 

Маја Костић 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„НОВИ ЛОГОС” 

Математика  1, 

уџбеник из четири 

дела за први разред 

основне школе; 

ћирилица 

Ива Иванчевић Илић, 

Сенка Тахировић 

650-02-00101/2018-07 од 

27.4.2018. 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 
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„НОВИ ЛОГОС” 

FAMILY AND 

FRIENDS, енглески 

језик  за први разред 

основне школе; 

уџбеник са 

електронским 

додатком 

Susan Iannuzzi 
650-02-00063/2018-07 од 

27.4.2018. 

 

 

 

СВЕТ ОКО НАС 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„НОВИ ЛОГОС” 

СВЕТ ОКО НАС 1 

за први разред 

основне школе, 

уџбенички комплет 

(уџбеник и радна 

свеска); 

ћирилица 

Љиља Стокановић, 

Гордана Лукић, 

Гордана Субаков Симић 

650-02-00172/2018-07 од 

27.4.2018. 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„НОВИ ЛОГОС” 

Музичка култура 1, 

уџбеник  за први 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

Драгана Михајловић Бокан, 

Марина Ињац 

650-02-00169/2018-07 од 

25.4.2018. 
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2.2.2. Списак учбениказа други разред 
СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Family and Friends, Starter, second edition, 

енглески језик за други разред основне школе  
Naomi Simmons 

650-02-

00026/2018-07  

 од 13.3.2019. 

МАТЕМАТИКА 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Математика 2, уџбеник за други разред 

основне школе (из четири дела);ћирилица 

Ива Иванчевић Илић, 

Сенка Тахировић 

650-02-

00154/2019-07 

од 21.5.2019. 

СВЕТ ОКО НАС 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Свет око нас 2, уџбеник за други разред 

основне школе; Ћирилица 

Свет око нас 2, радна свеска за други 

разред основне школе; ћирилица; 

Љиља Стокановић, 

Гордана Лукић, 

Гордана Субаков Симић 

 

650-02-

00152/2019-07  

од 9.5.2019. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Ликовна култура 2, уџбеник за други разред 

основне школе;ћирилица 

Милутин Мићић, 

Гордана  Мићић 

650-02-

00134/2019-07 

од 27.3.2019. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Музичка култура 2, уџбеник за други разред 

основне школе;ћирилица 

Драгана Михајловић 

Бокан,Марина Ињац 

650-02-

00151/2019-07  

од 14.5.2019. 

 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

СРПСКИ ЈЕЗИК за други разред основне 

школе; уџбенички комплет;ћирилица 
 

650-02-

00150/2019-

07  

од 21.5.2019. 

Уз речи растемо – Читанка за српски језик 

за други разред основне школе 

Наташа Станковић Шошо, 

Маја Костић 

Дар речи ‒ Граматика за српски језик за 

други разред основне школе 

 

Јелена Срдић 

 

Латиница ‒ Уџбеник за други разред 

основне школе 

Душка Милић, 

Татјана Митић 

Радна свеска уз уџбенички комплет српског 

језика и књижевности за други разред 

основне школе 

Јелена Срдић, 

Наташа Станковић Шошо 
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2.2.3. Списак учбеника за трећи разред 
 

 

Предмет Назив 
издавача 
 

Наслов уџбеника  
писмо 
 

Име/имена 
аутора 

Број и датум 
решења  

СРПСКИ 
ЈЕЗИК 

Нови 
Логос 

У свету речи, 

Читанка за српски језик за 

трећи разред основне школе 

Дар речи, 

граматика за српски  језик за 

трећи разред основне школе 

Радна свеска 

уз уџбенички комплет српског 

језика икњижевности за 

трећи разред основне школе  

Наташа 

Станковић 

Шошо, 

Маја Костић 

Јелена 

Срдић  
 
Наташа 

Станковић 

Шошо, 

Јелена 

Срдић  

650-02-

00592/2019-07 

од 11.2.2020.  

Математика Нови 

Логос 

Математика 3, уџбеник за 

трећи разред основне школе 

(први, други, трећи и четврти 

део) 

Сенка 

Тахировић 

Раковић, 

Ива 

Иванчевић 

Илић 

650-02-

00619/2019-07 

од 28.1.2020. 

Природа и 
друштво 

Нови 

Логос 

Природа и друштво 3, уџбеник 

за трећи разред основне 

школе 
Природа и друштво 3, 

радна свеска за трећи 

разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Андријана 

Шикл 

Ерски, 

Марина 

Мунитлак  

650-02-

00582/2019-07 

од 11.2.2020. 

Енглески 
језик 

Нови 
Логос 

Family and Friends 1 – 
Second edition, енглески 
језик за трећи разред 
основне школе; 
уџбенички комплет 
(уџбеник и радна свеска) 

Naomi 
Simmons 650-02-

00469/2019-07  

од 27.1.2020. 

Музичка 
култура Нови 

Логос 

Музичка култура 3, 

уџбеник за трећи разред 

Драгана 

Михајлови

650-02-

00596/2019-07 
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2.2.4. Списак  учбеника за шетврти разред 

основне школе; 

ћирилица 

ћ Бокан, 

Марина 

Ињац  

од 4.2.2020.  

Ликовна 
култура Нови 

Логос 

Ликовна култура 3, 

уџбеник за трећи разред 

основне школе; 

ћирилица 

Милутин 

Мићић, 

Гордана 

Мићић  

650-02-

00461/2019-07 

од 17.1.2020.  

Назив уџбеника Каталошки 

број 

Издавач 

„Бескрајне речи”, читанка за четврти разред 

основне школе 

СРП4СРП01305 Нови Логос 

„Дар речи”, граматика за четврти разред основне 

школе 

СРП4СРП01305 Нови Логос 

„Радна свеска”,српски језик за четврти разред 

основне школе 

СРП4СРП01305 Нови Логос 

„Математика 4”, уџбеник математике за четврти 

разред основне школе 

СРП4МАТ01306 Нови Логос 

„Математика 4”, радна свеска из мтематикe за 

четврти разред основне школе 

СРП4МАТ01306 Нови Логос 

„Природа и друштво 4”, уџбеник с тематским 

атласом за четврти разред основне школе 

СРП4ПРИ01307 Нови Логос 

„Природа и друштво 4”, радна свеска за четврти 

разред основне школе 

СРП4ПРИ01307 Нови Логос 

„Ликовна култура 4”, уџбеник ликовне културе за 

четврти разред основне школе 

СРП4ЛИК01308 Нови Логос 

„Чаробни свет музике”, музичка култура за четврти 

разред основне школе 

СРП4МУЗ00801 Klett  

„Playway to English 4”, енглески језик за четврти 

разред основне школе, уџбеник и ЦД 

СТР4ЕНГ00816 Klett  
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2.2.5. Списак  учбеника за пети разред 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

„KLETT” 

Читанка 

„Расковник”  за пети 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

Зона Мркаљ 

Зорица Несторовић 

650-02-00127/2018-

07 од 27.4.2018. 
Граматика за пети 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

Весна Ломпар 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 
Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

„DATA 

STATUS” 

PRIMA PLUS A1.1, 

немачки језик за пети 

разред основне 

школе, прва година 

учења; уџбенички 

комплет (уџбеник, 

радна свеска, аудио 

ЦД) 

Фредерика Јин, 

Луц Рохрман, 

Милена Збранкова 

650-02-00054/2018-

07 од 20.4.2018. 

„НОВИ ЛОГОС” 

ENGLISH PLUS 1, 

енглески језик за 

пети разред основне 

школе; уџбенички 

комплет (уџбеник, 

радна свеска, аудио 

ЦД) 

Ben Wetz, 

Janet Hardy Gould 

 

650-02-00031/2018-

07 од 27.4.2018. 

„Playway to English 4”, енглески језик за четврти 

разред основне школе, радна свеска 

СТР4ЕНГ00816 Klett  
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ИСТОРИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

„НОВИ ЛОГОС” 

Историја 5 – уџбеник 

са одабраним 

историјским 

изворима за пети 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

Др Душко Лопандић, 

Ивана Петровић 

650-02-00174/2018-

07 од 24.4.2018.  

ГЕОГРАФИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

„KLETT” 

Географија 5,  

уџбеник за пети 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

Винко Ковачевић, 

Мр Сања Топаловић 

650-02-00058/2018-

07 од 27.4.2018. 

БИОЛОГИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

„KLETT” 

Биологија 5, уџбеник 

за пети разред 

основне школе; 

ћирилица 

Горан Милићев, 

Ена Хорват 

650-02-00168/2018-

07 од 27.4.2018. 

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

„KLETT”  
Математика, 

уџбеник за пети 

разред основне 

Небојша Икодиновић, 

Слађана 

Димитријевић 

650-02-00170/2018-

07 од 27.4.2018 
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школе; 

ћирилица 

Математика, збирка 

задатака за пети 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Ненад Вуловић, 

Сања Милојевић 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

„НОВИ ЛОГОС” 

Музичка култура 5, 

уџбеник за пети 

разред основне 

школе; 

ћирилица  

Александра Пaладин, 

Драгана Михајловић 

Бокан 

650-02-00123/2018-

07 од 27.4.2018. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

„KLETT” 

Ликовна култура 5, 

уџбеник за пети 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

Сања Филиповић 
650-02-00098/2018-

07 од 24.4.2018. 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

„KLETT” 

Техника и 

технологија за пети 

разред основне 

школе, уџбенички 

комплет (уџбеник, 

материјал за 

конструкторско 

Ненад Стаменовић, 

Алекса Вучићевић 

650-02-00060/2018-

07 од 24.4.2018. 

године 
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моделовање, 

електронски 

додатак); 

ћирилица 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

„ KLETT” 

Информатика и 

рачунарство, уџбеник 

за пети разред 

основне школе; 

ћирилица 

Светлана Мандић 
650-02-00037/2018-

07 од 25.4.2018. 

 

2.2.6. Списак  учбеника за щести разред 
 

Српски језик 

„KLETT” 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ за шести 

разред основне школе; 

уџбенички комплет;ћирилица 

 

650-02-

00119/2019-07  

од 27.3.2019. 

Извор, Читанка за шести разред основне школе 

Зона Мркаљ, 

Зорица 

Несторовић 

Граматика 6, уџбеник за шести  разред основне 

школе 
Весна Ломпар 

Радна свеска 6, уз Читанку и Граматику за 

шести разред основне школе 

Зона Мркаљ, 

Зорица Несторовић 

Весна Ломпар 

 

Немачки језик 

 

„DATA 

STATUS

” 

Prima Plus A1.2, немачки језик за пети разред 

основне школе (пета година учења) и за шести 

разред основне школе  ( друга година учења); 

уџбенички комплет (уџбеник, ЦД, радна свеска) 

Frederice Jin, 

Luca Rormana 

650-02-

00030/2019-07  

од 27.3.2019. 

 

Енглески језик 

„НОВИ 

ЛОГОС

” 

English Plus 2, Second edition, енглески језик за шести 

разред основне школе, 2. година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио ЦД) 

Ben Wetc, 

Diana Rue, 

Janet HardyGould 

650-02-

00029/2019-07  

од 15.4.2019. 
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Ликовна култура 

„KLETT” 
Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред 

основне школе;ћирилица 

Сања 

Филиповић 

650-02-00086/2019-

07 од 11.4.2019. 

 

Музичка култура 

„НОВИ 

ЛОГОС

” 

Музичка култура 6, уџбеник за шести 

разред основне школе;ћирилица 

Александра Паладин, 

Драгана Михајловић Бокан 

650-02-00115/2019-

07 од 9.5.2019. 

 

Историја 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Историја 6, уџбеник са одабраним 

историјским изворима за шести разред 

основне школе;ћирилица 

Душко Лопандић, 

Ивана Петровић 

650-02-00110/2019-

07од 20.5.2019. 

 

Географија 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Географија за шести разред основне 

школе;ћирилица 

Снежана Вујадиновић, 

Рајко Голић, Дејан Шабић 

650-02-00116/2019-

07од 9.5.2019. 

 

Физика 

„KLETT” 

Физика 6, уџбеник за шести разред основне 

школе;ћирилица 

Марина Радојевић 
650-02-00104/2019-

07од 20.5.2019. 
Физика 6, збирка задатака са 

лабораторијским вежбама за шести разред 

основне школе;ћирилица 

 

Математика 

„KLETT” 

Математика, уџбеник за шести разред 

основне школе;ћирилица 

Небојша Икодиновић, 

Слађана Димитријевић 
650-02-

00120/2019-07  

од 10.5.2019. 
Математика, збирка задатака за шести 

разред основне школе;ћирилица; 

(уџбенички комплет) 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Ненад Вуловић, 

Сања Милојевић 

 

Биологија 

„KLETT” 
Биологија 6, уџбеник за шести 

разред основне школе;ћирилица 

Горан Корићанац,Марина 

Ђуришић,Данијела 

Радивојевић,Драгана Јешић 

650-02-

00085/2019-07  

од 9.5.2019. 
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Техника и технологија 

„KLETT” 

Техника и технологија 6, за шести  разред 

основне школе;   уџбенички комплет (уџбеник и 

материјал за конструкторско моделовање);  

ћирилица 

Алекса 

Вучићевић, 

Ненад Стаменовић 

650-02-

00080/2019-07  

од 20.5.2019. 

 

Информатика и рачунарство 

„KLETT” 
Информатика и рачунарство 6 за 

шести разред основне школе;ћирилица 
Светлана Мандић 

650-02-

00118/2019-07  

од 14.5.2019. 

 

2.2.7. Списак  учбеника за седми разред 
 

Предмет Назив 
издавача 

Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена 
аутора 

Број и 
датум 
решења  

Физика „KLETT” 
 

Физика 7,  
уџбеник за седми разред 
основне школе 
Физика 7,    
збирка задатака са 
лабораторијским вежбама  
за седми разред основне 
школе; 
уџбенички комплет; 
ћирилица 

Марина 
Радојевић 

650-02-
00462/2019-
07 
од 4.2.2020. 
 

Хемија   
 

„KLETT” Хемија 7 ,  
уџбеник за седми разред 
основне школе 
 
 
Хемија 7, лабораторијске 
вежбе са задацима за 
седми разред основне 
школе; 
уџбенички комплет 
 

Незрина 
Миховић, 
Милош Козић, 
Невена 
Томашевић, 
Драгица 
Крвавац, 
Милан 
Младеновић 

650-02-
00599/2019-
07  
од 5.2.2020 

ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЈА 

„KLETT” 

Техника и технологија 7  
за седми разред основне 
школе; 
уџбенички комплет 
(уџбеник и материјал за 
конструкторскомоделовање 
ћирилица 

Ненад 
Стаменовић, 
Алекса 
Вучићевић 

650-02-
00572/2019-
07 
од 4.2.2020. 
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ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

KLETT” Ликовна култура 7 
уџбеник за 7.разред. 
основне школе 
ћирилица 

Сања 
Филиповић 

650-02-
00534/2019-
07 
од 
20.01.2020. 

ИСТОРИЈА НОВИ 
ЛОГОС 

Историја 7, уџбеник са 
одабраним историјским 
изворима за седми разред 
основне школе, ћирилица 

Чедомир 
Антић, Мања 
Милиновић 

650-02-
00595/2019-
07 од 
25.02.2020. 

Географија „НОВИ 
ЛОГОС” 

Географија 7,  
уџбеник за седми разред 
основне школе; 
ћирилица 

Дејан Шабић, 
Снежана 
Вујадиновић 
 

650-02-
00618/2019-
07 
од 
28.1.2020. 
 

Биологија Клетт Биологија 7, 
уџбеник за седми 
разред основне школе; 
 

Горан 
Корићанац, 
Ана 
Ђорђевић, 
Драгана 
Јешић 
 

650-02-
00526/2019-
07 
од 
12.2.2020. 
 

Немачки језик ДАТА 
СТАТУС 

Прима плус А2/1 

Уџбенички комплет 

(уџбеник и радна  свеска са 

компакт диском) 

Frederike 

Jin,Lutz 

Rohrmann 

650-02-

00441/2019-

07од 

26.12.2019. 

Српски језик  Нови 
Логос Чаролија стварања,  

Читанка за српски језик  и 

књижевност за седми 

разред основне школе 

Наташа 

Станковић 

Шошо, 

Бошко 

Сувајџић 

650-02-

00591/2019-

07 

од 

28.1.2020. 

  

Језичко благо, 

Граматика за седми разред 

основне школе 

Светлана 

Слијепчевић 

Бјеливук, 

Наташа 

Станковић 

Шошо, 

Бошко 

Сувајџић 

 

  У потрази за језичким и 

књижевним благом, 

Радна свеска за српски 

Наташа 

Станковић 

Шошо, 
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језик и књижевност за 

седми разред основне 

школе 

Светлана 

Слијепчевић 

Бјеливук, 

Бошко 

Сувајџић 

 
Енглески језик 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

English Plus 3 – Secon 
Edition, 
енглески језик за седми 
разред основне школе, 
седма година учења; 
уџбенички комплет 
(уџбеник, радна свескa) 
 

 

 

Аутори 

уџбеника: 

Ben Wetz, 

Katrina 

Gormley. 

 Аутор радне 

свеске: 

Kate Mellersh 

650-02-

00468/2019-

07 

од 

28.1.2020. 

Информатика и 

рачунарство 
Klett 

Информатика и 

рачунарство 7,  

уџбеник  за седми разред 

основне школе; 

ћирилица 

Светлана 

Мандић 

650-02-

00574/2019-

07 

од 

12.2.2020. 

Математика KLETT 

Математика,  

уџбеник за седми разред 

основне школе 

 

 

Небојша 

Икодиновић, 

Слађана 

Димитријевић 

 

650-02-

00536/2019-

07  

од 

20.1.2020. 

  

Математика,  

збирка задатака за седми 

разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Бранислав 

Поповић, 

Марија 

Станић, 

Сања 

Милојевић, 

Ненад 

Вуловић 

650-02-

00536/2019-

07  

од 

20.1.2020. 

Музичка 

култура 

„НОВИ 

ЛОГОС 

Музичка култура 7, 

уџбеник за седми разред 

основне школе; 

ћирилица 

 Александра 

Паладин, 

Драгана 

Михајловић 

Бокан 

650-02-

00556/2019-

07  

од 

27.1.2020. 

 

2.2.8. Списак  учбеника за псми разред 
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Учбеници, пп разредима и предметима, кпје је Наставнишкп веће свпјпм Пдлукпм 
утврдилп за кприщћеое у пвпј щкплскпј гпдини, ппседују рещеое кпјим су пдпбрени за 
кприщћеое у пснпвнпј щкпли. 

  

Називучбеника Каталпщки брпј Издаваш 

„Реши мудрпсти”, шитанка за псми разред пснпвне щкпле СРП8СРП01193 Klett 

„Граматика 8”, српски језик за псми разред пснпвне щкпле СРП8СРП01193 Klett 

„Српски језик 8”, радна свеска уз учбенишки кпмплет за 
псми разред пснпвне щкпле 

СРП8СРП01193 Klett 

„Наставни листпви 8”, уз Граматику српскпг језика за псми 
разред пснпвне щкпле 

СРП8СРП01193 Klett 

„Музишка култура 8”, учбеник за псми разред пснпвне 
щкпле 

СРП8МУЗ01335 НпвиЛпгпс 

ИСТПРИЈА – учбеник за псми разред пснпвне щкпле СРП8ИСТ00867 ЈП Завпд 

ГЕПГРАФИЈА - учбеник (са картпм Србије) запсми разред 
пснпвне щкпле 

СРП8ГЕП00871 ЈП Завпд 

РАДНА СВЕСКА ЗА ГЕПГРАФИЈУ – за псми разред пснпвне 
щкпле 

СРП8ГЕП00871 ЈП Завпд 

МПЈА СРБИЈА – вежбанка за гепграфију (неме карте) за 
псми разред пснпвне щкпле 

СРП8ГЕП00871 ЈП Завпд 

„Физика 8”, учбеник за псми разред пснпвне щкпле СРП8ФИЗ01198 Klett 

„Физика 8” збирка задатака са лабпратпријским вежбамa 
за псми разред пснпвне щкпле 

СРП8ФИЗ01198 Klett 

„Математика 8”, учбеник за псми разред пснпвне щкпле СРП8МАТ01199 Klett 

Математика 8, збирка задатака са рещеоима за псми 
разред пснпвне щкпле 

СРП8МАТ01199 Klett 

„Биплпгија 8”, радни учбеник биплпгије за псми разред 
пснпвне щкпле 

СРП8БИП01340 НпвиЛпгпс 

ХЕМИЈА – учбеник за псми разред пснпвне щкпле СРП8ХЕМ00877 ЈП Завпд 

„Техника и техплпгија 8“  НПВП ИЗДАОЕ   Klett 

„ Техника и техплпгија 8”, радна свеска за псми разред 
пснпвне щкпле   НПВП ИЗДАОЕ 

 Klett 

ИНФПРМАТИКА И РАЧУНАРСТВП – учбеник за псми разред 
пснпвне щкпле НПВП ИЗДАОЕ 

 Klett 

ENGLESKI JEZIK  To The Top 4 СТР8ЕНГ00311 ДатаСтатус 

To The Top 4, радна свеска СТР8ЕНГ00311 ДатаСтатус 

NEMAČKI JEZIK Prima 4 СТР8НЕМ00363 ДатаСтатусд.п.п. 

Prima 4, радна свеска СТР8НЕМ00363 ДатаСтатусд.п.п. 
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2.3. Табеларни преглед брпјнпг стаоа ушеника 

Пдељеое 
Брпј ушеника у пдељеоу 

Укупнп 
Брпј ушеника пп 

разредима Девпјшице Дешаци 

 
I-1 

12 10 22 22 

II-1 9 14 23 23 

IV - 1 12 11 23 23 

III- 1 9 6 15 
30 

III-2 9 6 15 

V -1 12 7 19 
38 

V-2 10 9 19 

VII- 1 12 9 21 21 

VI -1 8 9 17 
33 

VI -2 6 10 16 

VIII-1 4 10 14 
28 

VIII-2 7 7 14 

Укупан брпј 
ушеника 

110 108 218 218 

 

 

  



 

 

2.4. Преглед недељнпг задужеоа наставника 

2.4.1. Структура 40-п шаспвне радне недеље 
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е 
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д
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о
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п
н

д
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ат
и

 р
ад

а 

Випл
ета 
Ракп
ц 

0 0 0 - 6 6 6 - - 6 10 1 1 1 1 1 1 

40 10
0 

- - 18
72 

Плив
ера 
Стефа
нпви
ћ 

18 2 1  1  1 - - 1 10 1 1 1 1 1 1 

40 10
0 

- - 18
72 

Јпка 
Гпрда
на 

18 2 1  1  1 - - 1 10 1 1 1 1 1 1 
40 10

0 
- - 18

48 

Стпја
динп
вић 
Мила
н 

18 2 1  1  1 - - 1 10 1 1 1 1 1 1 

40 10
0 

- - 18
48 

Тпдп
рескп 
Мари
ја 

18 2 1  1  1 - - 1 10 1 1 1 1 1 1 

40 10
0 

- - 18
48 

Аркл
инић 
Гпрда
на 

19 1 1  1 1 1 - - - 10 1 1 1 1 1 1 

40 10
0 

- - 18
48 

Тпщи
ћ 
Саоа 

14 - 1 
0.
4 

0.
4 

0.4 
0.
4 

- 
0.
4 

- 7 
0.
5 

0.
5 

0.5 
0.
5 

1 1 
28 70 - - 12

99 

Бпжи
нпвск
и 
Алекс
анда
р 

6 - - 
0.2
5 

0.2
5 

0.2
5 

0.2
5 

- - - 3 0.2 0.2 0.2 0.2 1 0.2 

12 30 - - 55
4 

Вели
шић – 
Бпгд.
Катар
ина 

12 2 1 1 1 0.5 
0.
5 

- 
0.
5 

0.
5 

7 1 1 1 1 1 0 

31 76.
7 

- - 14
35 

Шуо
ка 
Стана  

18 0 1 1 1 0.5 1 - 1 
0.
5 

10 1 1 1 1 1 1 
40 10

0 
  18

64 

Сини
ща 
Ћула
фић 

8 - - 
0.
5 

0.
5 

0.5 
0.
5 

- - - 4 
0.
2 

0.
2 

0.2 
0.
2 

1 
0.
2 

16 40 - - 73
6 

Бакпв
ић 
Нема
оа 

18 - 0 1 1 1 1 - 2 - 10 1 1 1 1 1 1 

40 10
0 

2 11 18
48 

Милп 18 4 1 - 1 0,5 0. - 1 - 10 1 1 1 1 1 1 40 10 4 19 18
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јкпв 
Сузан
а 

5 0 ,4
4 

48 

Шущу
лић 
Емил
ија 

16 5 1 - - 1 1 
0.
5 

0.
5 

- 10 1 1 1 1 1 1 

40 10
0 

1 5 18
48 

Тпми
ћ 
Алекс
андр
а 

12 - 0 
0.
7 

0.
7 

0.5 
0.
6 

- 
0.
5 

- 6 
0.
5 

0.
5 

0.5 
0.
5 

0,
5 

0.
5 

24 60 - - 12
99 

Луки
ћ 
Маја 

9 - 1 0 0 0 3 - - - 
4.
5 

0.
2 

0.
2 

0.2 
0.
2 

0,
5 

0.
2 

18 45 - - 73
6 

Пбра
дпви
ћ 
Видп
сав 

12 - 0 
0.
7 

0.
7 

0.5 
0.
6 

- 
0.
5 

- 6 
0.
5 

0.
5 

0.5 
0.
5 

0,
5 

0.
5 

24 60 - - 12
99 

Рпси
ћ 
Јелен
а 

18 - 1 1 1 1 1 - 1 - 10 1 1 1 1 1 1 

40 98 - - 18
56 

Бпгда
нпви
ћ 
Мари
на 

6 - - - 
0.
5 

0.5 - - - - 3 
0.
4 

0.
4 

0.4 
0.
4 

0.
4 

0 

12 30 - - 74
0 

Дани
лпв 
Весна 

14 -  
0.
8 

0.
8 

0.8 
0.
8 

- 
0.
8 

- 7 1 1 1 1 1 1 
31 77.

8 
- - 12

99 

Куља
нин 
Бпјан 

- 10 - - - 0,5 - - - - 5 
0,
5 

1 1 1 
0.
5 

0.
5 

20 50 - - 74
2 

Резаш 
Алекс
андр
а 

8 - - - - - - - - - 4 
0.
4 

0.
8 

0.8 
0.
8 

0.
8 

- 

16 40 - - 18
4 

Мити
ћ 
Ружа 

19 - - 
0.
5 

1 1 2 - 
0.
5 

- 10 1 1 1 1 1 1 
40 10

0 
- - 18

72 



 

 

2.4.2. Ппдела пдељеоа и предмета на наставнике 
 

НАСТАВНИК НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 
РАД У 

ПДЕЉЕОУ 
СТРУЧНИ НАЗИВ 

СТРУЧНИ 

ИСПИТ 

Виплета Ракпц 
Стпјкпвић 

Прпдужени бправак I-II 
Наставник разредне 

наставе 
да 

Пливера 
Стефанпвић 

 
Разредна настава 

I-1  Прпфеспр разредне наставе  да 

Јпка Гпрдана Разредна настава II-1 Прпфеспр разредне наставе да 

Стпјадинпвић 
Милан 

Разредна настава III-1 
Наставник разредне 

наставе  
да 

Тпдпрескп 
Марија 

Разредна настава III-2 Прпфеспр разредне наставе да 

Арклинић 
Гпрдана 

Разредна настава IV-1 
Наставник разредне 

наставе 
да 

Тпщић Саоа Биплпгијa V - VIII Прпфеспр биплпгије да 

Бпжинпвски 
Александар 

Хемија VII- VIII Прпфеспр хемије да 

Шуока Стана Српски језик V иVIII Наставник српскпг језика да 

Катарина 
Велишић 

Бпгданпвић 

 
Српски језик и 
коижевнпст 

 

VI иVII 
Прпфеспр српскпг језика и 

коижевнпсти 
да 

Синища Ћулафић 
 

Физика 
 

VII-VIII 
 

Мастер 
инж.Електрптехнике и 

рашунарства 
Мастер прпф. Технике и 

инфпрматике 
Диплпмирани 
инфпрматишар 

да 

Бакпвић Немаоа Математика VI, VII,VIII Прпфеспр раз.наставе да 

Сузана Милпјкпв 

Математика 
Техника и технплпгија, 

Инфпрматика и 
рашунарствп 

физика 

V 
VIII 

 
V-VIII 

VI 

Прпфеспр технишкпг 
пбразпваоа 

да 

Ружа Митић 
Техника и технплпгија 

Ликпвна култура 
V,VI,VII 

V,VI,VII,VIII 
Прпфеспр разредне наставе да 

Шущулић 
Емилија 

Физишкп и здрав.васп. 
Физишкп и здрав.васп. 

ПФА 

VII-VIII 
 и  V,VI 

Прпфеспр физишкпг 
васпитаоа 

да 

Александра 
Тпмић 

Истприја 
 

V-VIII Прпфеспр истприје да 

Лукић Маја 
Музишка 
култура 

V -VIII Прпфеспр сплфеђа да 

Пбрадпвић 
Видпсав 

Гепграфија V-VIII Прпфеспр гепграфије да 

Рпсић Јелена 
 

Енглески језик 
,IV, V-VIII Прпфеспр енглескпг језика да 

Бпгданпвић 
Марина 

Eнглески Језик I-III 
Диплпмирани филплпг 

јапанскпг језика и 
коижевнпсти 

да 

Данилпв Весна Немашки језик V-VIII Диплпмирани екпнпмиста не 

Куљанин Бпјан Верска настава I-VIII Јереј не 

Резаш 
Александра 

Чещки језик са ел. нац. 
културе 

I-VIII Прпф. шещкпг језика да 
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2.5. Табеларни преглед брпја шаспва 

2.5.1. Брпј шаспва пбавезних наставних активнпсти пп разредима и 
пдељеоима: 
 

Разред 

Пдељеое 

I II III IV V VI VII VIII Свега 

 684 720 720 720 864 864 936 884 6392 

 0 720 0 720 684 0 936 884 3944 

свега 684 1440 720 1440 1728 864 1872 1768 10336 

 

2.5.2. Брпј шаспва избпрних предмета пп разредима и пдељеоима: 
 

РАЗРЕД 

ПРЕДМЕТ 
I II III IV V VI VII VIII СВЕГА 

Верска настава 36 36 36 36 72 36 36 68 356 

Грађанскп васпитаое 36 36 72 36 12 12 12 34 250 

Пд играчке дп рачунара 0 0 0 36 0 0 0 0 36 

Немачки језик 0 0 0 0 144 144 144 136 568 

Свега:         1210 

 

2.5.3. Брпј шаспва пдељенске заједнице и пдељенскпг старещине: 
 

Разред 
и 

пдељеое 
I II III IV V VI VII VIII СВЕГА 

1. 36 36 36 36 36 36 36 34 286 

2. 0 0 36 0 36 36 - 34 142 

свега 36 36 72 36 72 72 36 68 430 

2.6. Дппунска настава 

При прганизпваоу дппунске наставе наставници ће се придржавати јасних 
педагпщких ппредељеоа приликпм пдређиваоа ушеника. Какп прганизација рада не 
мпже бити кап у редпвнпј настави, треба пдредити местп, време, метпде, средства и 
пблике рада. Дппунски рад у тпку гпдине реализпваће се према утврђенпм расппреду, из 
предмета за кпје се укаже пптреба, а у складу са Закпнпм и Правилникпм п щкплскпм 
календару за пснпвне щкпле са седищтем на теритприји АП Впјвпдине за щкплску 
2019/2020. гпдину.  

За ушенике пд 5. дп 8. разреда кпји се упућују на пплагаое ппправних испита 
прганизпваће се из наведених предмета припремна настава кап факултативна.  
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За ушенике 8. разреда прганизпваће се припремна настава за пплагаое матурскпг 
испита за упис у средоу щкплу. 

2.6.1. Брпј шаспва дппунске наставе 
 

РАЗРЕД / ПРЕДМЕТ I II III IV V-VIII СВЕГА 

Српски језик 18 36 18 36 72 180 

Енглески језик 36 36 72 

Истприја     25 25 

Гепграфија     25 25 

Математика 18 36 18 36 60 168 

Биплпгија     25 25 

Хемија     16 16 

Физика     24 24 

Немачки језик     32 32 

Свега:      570 

2.7. Дпдатна настава 

Дпдатна настава прганизпваће се такп да задпвпљава ппсебне интересе ушеника, 
развијаое изузетних сппспбнпсти за ппједине пбласти, а извпдиће се према наставнпм 
плану и прпграму из свих предмета пдV дп VIII разреда и српскпг језика и математике у IV 
разреду. Настава ће се извпдити према расппреду, а пблик рада је индивидуални. 

2.7.1. Брпј шаспва дпдатне наставе 
 

Разред / предмет IV V-VIII Свега 

Српски језик 18 36 54 

Енглески језик  36 36 

Математика 18 52 70 

Биплпгија  28 28 

Гепграфија  25 25 

Истприја  25 25 

Физика  18 18 

Немачки језик  32 32 

Свега: 36 252 288 

 

2.7.2. Брпј шаспва припремне наставе 

 

Предмет Брпј часпва 

Српски језик и коижевнпст 20 

Математика 20 

Физика 10 

Биплпгија 10 

Хемија 10 

Гепграфија 10 

Истприја 10 
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2.8. Брпј шаспва ваннаставних активнпсти 

 
Назив секције Наставник Бр. часпва 

2. Ритмишка секција и Драмскп-рецитатпрска Стефанпвић Пливера 36 

3. Ритмишка секција и Драмскп-рецитатпрска Јпка Гпрдана 36 

4. Ритмишка секција и Драмскп-рецитатпрска Тпдпрескп Марија 36 

6. Ритмишка секција и Драмскп-рецитатпрска Стпјадинпвић Милан 36 

7. Ритмишка секција и Драмскп-рецитатпрска Арклинић Гпрдана 36 

8. Слпбпдне активнпсти Ракпц Стпјкпвић Виплета 216 

9. Ликпвна секција Митић Ружа 18 

10. Млади биплпзи-биплпщка секција Тпщић Саоа 18 

11. Нпвинарска секција Велишић Бпгданпвић 
Катарина 

18 

12. Драмскп-рецитатпрска Шуока  Стана 18 

13. Млади физишари и стпни тенис Синища Ћулафић 22 

14. Сапбраћајна секција Митић Ружа 
Сузана Милпјкпв 

18+18 

16. Хпр и пркестар Лукић Маја 36 

17. Млади истпришари Тпмић Александра 25 

18. Млади математишари Милпјкпв Сузана 
Немаоа Бакпвић 
 

15+36 

19. Гепграфска секција Пбрадпвић Видпсав 25 

21. Секција страних језика и ритмишка секција Данилпв Весна 18+18 

22. Млади библиптекари и Нпвинарска секција Жаркпв Живкп 18 

23. Сппртска секција Шущулић Емилија 36 

24. Секција страних језика и ритмишка секција Рпсић Јелена 18+18 

26. Млади хемишари Александар Бпжинпвски 15 

2.9. Расппред шаспва  

Расппред шаспва за пву щкплску гпдину урадиће наставнициразредне наставе за 
млађе разреде и за старије разреде директпр щкпле и наставник физике и тп за све 
видпве васпитнп-пбразпвнпг рада. За педагпщкп-психплпщку псмищљенпст и укупну 
структуру расппреда шаспва пдгпвпран је психплпг щкпле. 

На ппшетку щкплске гпдине пдељеоске старещине ће уппзнати ушенике и 
рпдитеље са тещкпћама у изради расппреда и п неким рещеоимакпја се нису мпгла 
избећи. Расппредпм шаспва ће се тражити пптималнарещеоа кпја ће, пре свега, 
пдгпварати ушеницима щкпле. Сви расппредишаспва биће дпступни ушеницима, 
рпдитељима ушеника и другим шинипцима кпји прате живпт и рад щкпле. Замене за 
пдсутне наставнике пдређиваће, пп правилу, директпр, пднпснп главни дежурни 
нааставници. Расппредпм шаспва ће бити утврђене пп 2 пбавезне паузе свакпм наставнику 
ради замена пдсутних наставника. И пве гпдине, наставници ће пдсутне кплеге 
замеоивати сплидарнп. 
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2.9.1. Расппред шаспва ниже смене 
 

Пдељенски старещина :Гпрдана Јпка I-1 разреда 

Редни брпј 
часа 

ппнедељак утпрак среда четвртак петак 

1. Српски језик Енглески језик Српски језик Математика Српскијезик 

2. Математика Математика Математика Српски језик Математика 

3. 
Физишкп и 
здравственп. 
васпитаое 

Српски језик 
Музишка 
култура 

Енглески језик Ликпвна култура 

4. Свет пкп нас 
Прпјектна 
настава 

Физишкп и 
здрав. 
васпитаое 

Свет пкп нас 
Физишкп и 
здравственп 
васпитаое 

5. Чпс 
Слпбпдне 
активнпсти 

Верска настава 
Грађанскп 
васпитаое 

 
Дппунска 
настава 

6.     Чещки језик 

Пдељенски старещина:Марија Тпдпрескп II-2 разреда 

Редни брпј 
часа 

ппнедељак утпрак среда четвртак петак 

1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Математика Српски  језик 
Физишкп  и  
здрав. васпит. 

Енглески језик Математика 

3. Свет пкп нас Енглески језик Математика 
Физишкп и 
здрав.васпит. 

Ликпвна култура 

4. 
Физишкп и 
здрав.васпит
. 

Грађанскп 
в.Верска н. 

Свет пкп нас Српски језик Ликпвна култура 

5. ЧПС Дппунска наст. 
Музишка 
култура 

Прпјектна 
настава 

Слпбпдне 
активнпсти 

6.      

Пдељенски старещина: Гпрдана Арклинић  III-1 разреда  

Редни 
брпј часа 

ппнедељак утпрак среда четвртак петак 

1. Српски језик Математика Српски језик Енглески језик Српски језик  

2. Математика Српски језик Математика Математика Математика 

3. Прирпда и 
друщтвп 

Физишкп 
васпитаое 

Прирпда и 
друщтвп 

Српски језик 
Физишкп 
васпитаое 

4. Музишка 
култура 

Енглески језик Ликпвна култура 
Физишкп 
васпитаое 

Пд играшке дп 
рашунара 
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5. ЧПС-ПЗ 
Верска наст. 
Грађанскп в. 

Ликпвна култура Дппунска настава 
Слпбпдне 
активнпсти 

6.      

Пдељенски старещина: Милан Стпјадинпвић II-1 разреда 

Редни 
брпј часа 

ппнедељак утпрак среда четвртак петак 

1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Математика Енглески језик 
Физишкп и 
здрав.васпит. 

Српски језик Математика 

3. Свет пкп нас Српски језик Математика 
Физишкп и 
здрав.васпит. 

Ликпвна 
култура 

4. Физишкп и 
здрав.васпит. 

Грађанскп в / 
Верска н. 

Свет пкп нас Енглески језик 
Ликпвна 
култура 

5. Чпс Дппунска н. 
Музишка 
култура 

Прпјектна 
настава 

Слпбпдне акт. 

 
Пдељенски старещина:Гпрдана  Арклинић IV-1разреда 
 
Редни 
брпј часа 

ппнедељак утпрак среда четвртак петак 

1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Математика 
 
Физишкп 
васпитаое 

Математика Српски језик Математика 

3. 
Прирпда и 
друщтвп 
 

Енглески језик 
Прирпда и 
друщтвп 

Физишкп 
васпитаое 

Ликпвна култура  

4. Физишкп 
васпитаое 

Српски језик 
Музишка 
култура 

Енглески језик Ликпвна култура 

5. ЧПС 
Грађанскп/ 
Верска наст. 

Дппунска 
настава 

Слпбпдне 
активнпсти 

Пд играшке дп 
рашунара 

6.      

 

Пдељенски старещина: Марија Тпдпрескп IV-2 разреда 

 

Редни 
брпј часа 

ппнедељак утпрак среда четвртак петак 

1. Српски језик Математика Српски језик Енглески језик  Српски језик 

2. Математика Енглески језик Математика 
Физишкп 
васпитаое 

Математика 

3. Прирпда и 
 друщтвп 

Српски језик 
Прирпда и 
 друщтвп 

Математика Ликпвна култура  

4. ЧПС - ПЗ Музишка Физишкп Српски језик Ликпвна култура 
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култура васпитаое 

5. Дппунска 
настава 

Физишкп 
васпитаое 

Грађанскп в 
/Верска наст. 

Пд игр. дп раш Слпбпдне акт 

6.      
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2.9.2. Расппред шаспва вище смене 

 

2.10. Дневна артикулација раднпг времена ушеника 

Дневни и недељни ритам рада ушеника щкпле неће се битније меоати у пднпсу на 
прпщлпгпдищои. Јутарое прихватаое ушеника ппшиое пд 7 шаспва, а ппппдневнп пд 13 
шаспва.  

Главни дежурни наставник, пдређен расппредпм шаспва, дежура пд 7 дп 13, 
пднпснп пд 13 дп 19 сати на улазним вратима, а пстали наставници ппшиоу са дежурствпм 
у истпм термину у хплу щкпле, на спрату и у щкплскпм двприщту. 

Ушеници ће и даље свпје ствари мпћи да пстављају на шивилуцима у хпдницима 
испред свпјих ушипница. Ужину ће ушеници у ђашкпј трпезарији примати пд 9:05 дп 9:20 
пре ппдне, пднпснп пд 15:05 дп 15:20 шаспва у ппппдневнпј смени. 

2.11. Расппред главних дежурних наставника  

2.11.1. Расппред дежурних наставника ниже смене 
 

Ппнедељак Утпрак Среда Четвртак Петак 

Пливера 

Стефанпвић 

Милан 

Стпјадинпвић 

Марија 

Тпдпрескп 

Гпрдана Јпка 

Милан Стпјадинпвић  

Ушитељи I,II,IV р .се 

смеоују пп  

утврђенпм 

расппреду 

Гпрдана 

Арклинић 

Марина 

Бпгданпвић 

Марија Тпдпрескп 
Ушитељи I,II,IV  се 

смеоују пп 
утврђенпм 
расппреду 
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2.11.2. Расппред дежурних наставника вище смене 
     

Ппнедељак Утпрак Среда Четвртак Петак 

Тпшић Саоа* 
Рајкпвић Маркп 

Петкпвић 
Жаклина 

 

Бпжинпвски 
Александар* 

Величић Бпгданпвић 
Катарина** 

Шуока Стана 

Ћулафић 
Синиша * 

Лукић Маја 
Рпсић Јелена 

Александра 
Тпмић* 

Данилпв Весна 
Шущулић 
Емилија 

 

Сузана 
Милпјкпв* 
Пбрадпвић 

Видпсав 
Митић Ружа 

*главни дежурни за дан 
**впђа више смене 

2.12. Прпграм рада  прпдуженпг бправка 

Пснпвна щкпла „Мища Стпјкпвић“ у Гају, налази се у ппщтини Кпвин, кпја је збпг 
затвараоа мнпгих предузећа ппстала екпнпмски и привреднп вепма неразвијена и 
сирпмащна. Збпг такве спцијалне климе мнпги рп 

дитељи су принуђени да заппслеое нађу у већим пкплним градпвима: Паншеву, 
Смедереву, Бепграду и другим. Мнпги рпдитељи већи деп дана  су презаузети, а деца 
препущтена сама себи и углавнпм свпје слпбпднп време кпристе на неадекватан нашин, 
без надзпра пдраслих. 

 Прпдужени бправак је пблик прганизпванпг рада са  ушеницима првпг и  другпг 
разреда и представља мпгућнпст да деца, ппред редпвне наставе, буду у щкпли јпщ један 
деп дана, дпк су им рпдитељи на ппслу. 

Спцип-екпнпмски статус рпдитеља је низак и пбразпвне аспирације рпдитеља су 
такпђе мале, щтп за ппследицу има слабије интереспваое и маои лишни  ангажман 
рпдитеља у вези щкплпваоа деце.  

Великпм брпју  ушеника наще щкпле рпдитељи не мпгу да пруже ппмпћ и 
адекватнп прате оихпв рад збпг нискпг пбразпвнпг статуса.  

Са спцип-демпграфским варијаблама ппвезанп је ппстигнуће ушеника. Предзнаоа 
деце, утврђена у испитиваоу деце уписане у щкплу, су на ппјединим субтестпвима 
примеоенпг инструмента нижа и пд прпсешних резултата деце из сепске пппулације.  

Резултати ушеника на заврщним испитима су исппд републишкпг прпсека и кап 
један пд нашина да се стаое унапреди је прганизпваое прпдуженпг бправка у щкпли. Тај 
задатак је планиран у ранијим развпјним планпвима щкпле, међутим није пстварен.  

Велики  брпј ушеника је рпмске наципналнпсти (19%) и тп из спцијалнп угрпжених 
ппрпдица.  

Сирпмащтвп, незаппсленпст , нискп пбразпваое шини спцијалнп угрпженим не 
самп рпмске ппрпдице, већ и друге щтп је у вези и са васпитаоем деце, такп да прпблем 
са кпјим се щкпла супшава јесте и увећаое брпја васпитнп запущтене  деце.  
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Такпђе, знашајан брпј ушеника живи у непптпунпј ппрпдици и мпгућнпст ппхађаоа 
прпдуженпг представља знашајну  ппдрщку ппрпдици. 

Инклузивнп пбразпваое је развијенп у нащпј щкпли и  прпдужени  бправак 
пмпгућава унапређеое у пружаоу дпдатне ппдрщке ушеницима кпји се пбразују пп 
индивидуалним пбразпвним планпвима.  

Такпђе, прганизпваое прпдуженпг бправка важнп је за ушенике кпји запстају у 
редпвнпј настави и неппхпднп им је вище времена и ппмпћ у раду. 

2.13. Циљеви  прпдуженпг бправка су: 

● Ппдизаое нивпа защтите и бриге п ушеницима нижих разреда у време 
заппсленпсти оихпвих рпдитеља 

● Развијаое радних навика кпд ушеника и псампстаљиваое  
● Ппдизаое нивпа мптивације и заинтереспванпсти ушеника за прпцес ушеоа 
● Унапређиваое и развијаое спцијалнп – емпципналнпг развпја деце 
● Ппдизаое нивпа  васпитне улпге щкпле крпз активнпсти у прпдуженпм бправку 
● Ппдизаое нивпа ппщте културе ушеника и негпваое оегпвих културних пптреба 
● Развијаое културе креативнпг спрпвпђеоа слпбпднпг времена 
● Ппдизаое нивпа здравствене културе и културе сппрта 
● Већи степен вертикалне и хпризпнталне ппвезанпсти градива кпје се реализује на 

шаспвима редпвне наставе крпз тематскп планираое активнпсти 
● Већи степен ушещћа ушеника у ваннаставним активнпстима 
● Развијаое хуманијег пднпса ушеника према неппсреднпм пкружеоу 
● Рад на фпрмираоу правилнпг пднпса према материјалним, духпвним, мпралним и 

културним вреднпстима. 
● Ушеое крпз игру и забаву 
● Навикаваое на групни рад и сарадоу  
● Развијаое дружељубивпсти, међуспбне тплеранције и сплидарнпсти 

Прпграм рада прпдуженпг бправка саставни је деп Шкплскпг прпграма, Гпдищоег 
плана рада а пплазна пснпва му је Развпјни план щкпле.Сам рад у прпдуженпм бправку 
усклађен је са васпитнп – пбразпвним задацима у редпвнпј настави. Ушеницима су на 
распплагаоу библиптека, инфпрматишки кабинет, мултимедијална ушипница, щкплска 
сала и щкплскп двприщте. 

Ушипница прпдуженпг бправка се налази у склппу щкплске зграде и ппремљена је 
пптребним намещтајем и пратећим дидактишким материјалпм. Оена  лпкација не ремети 
реализацију редпвне наставе.У прпдуженпм бправку планира се пствариваое следећих 
активнпсти:  

- Усклађиваое активнпсти у прпдуженпм бправку са наставним градивпм, кап и са 
расппредпм шаспва редпвне наставе пдељеоа шији су ушеници укљушени у 
прпдужени бправак 

- Прганизпваое индивидуалнпг рада ушеника на изради дпмаћих задатака и 

савлађиваоу щкплскпг градива уз ппмпћ ушитеља у прпдуженпм бправку 

- Приликпм рада неппхпднп је кпристити све ппзнате пблике рада щтп ппдразумева 

рад у пару, кплективни, индивидуални и групни рад. 
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- Планираое сампсталнпг рада ушеника у зависнпсти пд узраста ушеника, предмета, 

кап и пд брзине савладаваоа нпвих наставних пбласти, пднпснп психп – физишких 

мпгућнпсти свакпг ппјединца 

- Усмераваое и мптивисаое ушеника пд стране ушитеља, уз примену разних 

наставних метпда и техника, у циљу щтп успещнијег псампстаљиваоа ушеника за 

даљи индивидуални рад 

- Сарадоа са ушитељима првпг и другпг разреда у циљу щтп квалитетнијег рада са 

ушеницима у прпдуженпм бправку, кап и размена мищљеоа, какп би слика п 

напредпваоу свакпг ппјединца била щтп пптпунија 

- Праћеое и ппщтпваое иницијативе пд стране ушитеља, крпз заједнишке састанке 

ради кпнтинуиранпг међуспбнпг инфпрмисаоа 

- Сарадоа са струшнпм службпм 

- Планираое щтп разнпврснијих садржаја и пблика слпбпдних активнпсти 

неппхпдних за развпј свих кпмппнената лишнпсти ушеника (интелектуалне, 

мпралне, физишке, технишке, естетске...). Слпбпдне активнпсти ппдразумевају: 

креативне радипнице и музишке, ликпвне, сппртске, драмскп – рецитатпрске 

активнпсти 

- Укљушиваое ушеника у друщтвена збиваоа средине у кпјпј се щкпла налази 

- Ушещће у пбележаваоу знашајних датума кпје щкпла прпславља 

- Псппспбљаваое ушеника за рукпваое разним наставним средствима(кпмпјутер), 

кприщћеое интернета, 

- Сусрети са уметницима из разних пбласти и прганизпваое вешери ппезије 

- Прганизпваое јавних наступа 

- Сарадоа са рпдитељима деце у прпдуженпм бправку 

- Сарадоа са драмскпм секцијпм вищих разреда 

- Сарадоа са Црвеним крстпм 

- Сарадоа са Сппртским савезпм 

- Сарадоа са Активпм жена  

- Сарадоа са Дпмпм здравља 

- Сарадоа са Ватрпгасним друщтвпм 

- Сарадоа са сепскпм  библиптекпм 

- Сарадоа са кпоишким клубпм 

- Сарадоа са КУД „Гај“ 
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2.14. План и прпграм рада ушитеља у прпдуженпм бправку 

 
СЕПТЕМБАР 
 
Сарадоа са пдељеоским старещинама ушеника 
Усвајаое васпитнпг прпграма рада, сарадоа са 
рпдитељима и друщтвенпм  
срединпм; 
Рад на изградои кпхезије групе – уппзнаваое и 
заједнишкп утврђиваое правила рада 
Безбеднп и сигурнп щкплскп пкружеое 
Утврђиваое и предузимаое здравствене 
превенције, пшуваое здравља и хигијенских 
услпва 
 

ПКТПБАР 
 
Сарадоа са пдељеоским старещинама ушеника 
Пбележаваое Дешје недеље  
Прганизација сппртских активнпсти - јесеои крпс 
Пбележаваое Дана щкпле 
Предлпг мера за ппвећаое мптивације у ушеоу 
(радне навике, сампстални рад...) 
Кпрективни рад са ушеницима кпји имају 
прпблема у ушеоу и ппнащаоу 
Анализа успеха ушеника на крају првпг 
класификаципнпг перипда 
 

НПВЕМБАР 
 
Сарадоа са пдељеоским старещинама ушеника 
Дпгпвпр пкп прганизације избпра активнпсти у 
прпдуженпм бправку у затвпренпм прпстпру 
Унапређиваое мера кпје треба предузети кап 
ппдрщка ушеницима у ушеоу 
Пбележаваое Међунарпднпг дана за тплеранцију 
 

ДЕЦЕМБАР 
 
Сарадоа са пдељеоским старещинама ушеника 
Разматраое усвпјенпсти културних и хигијенских 
навика 
У сусрет Нпвпј  гпдини 
Анализа успеха и владаоа на крају првпг 
пплугпдищта 
Анализа адаптације деце у прпдуженпм бправку 
 

ЈАНУАР 
 
Сарадоа са пдељеоским старещинама ушеника 
Анализа и предлпг мера за прпблеме деце у 
прпдуженпм бправку 
Пбавезе рпдитеља ушеника у прпдуженпм 
бправку – разматраое 
Прпслава щкплске славе Свети Сава 
 

ФЕБРУАР 
 
Сарадоа са пдељеоским старещинама ушеника 
Уређеое прпстпра у кпме бправимп 
Укљушиваое струшне службе у рад са децпм кпја 
имају тещкпће у ушеоу и ппнащаоу 
Прганизација зимских сппртских активнпсти 
 

МАРТ 
 
Сарадоа са пдељеоским старещинама ушеника 
Пбележаваое 8. марта – планираое активнпсти 
Уређеое панпа на тему ’’Прплеће’’ 
Анализа успеха ушеника на крају  
класификаципнпг перипда 
 

АПРИЛ 
 
Сарадоа са пдељеоским старещинама ушеника 
Укљушиваое у припрему щкплске излпжбе 
ускрщоих јаја 
Сппртске активнпсти у парку и двприщту щкпле 
Пбележаваое Светскпг дана коиге 21.04. 
Дан планате Земље 
 

МАЈ 
 
Сарадоа са пдељеоским старещинама ушеника 
Наща традиција 
Прганизација сппртских активнпсти  
Естетскп уређиваое щкплске средине (зелени 
ппјас пкп щкпле) 
У сусрет Светскпм дану защтите живптне средине 

ЈУН 
 
Сарадоа са пдељеоским старещинама ушеника 
Припрема анкета за наредну щкплску гпдину 
Резултати рада у прпдуженпм бправку 
Ушещће у сппртским играма 
Анализа успеха и владаоа на крају наставне 
гпдине 
Анализа рада  
Прпмпција резултата рада 
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.15. Динамика  рада  у  прпдуженпм  бправк 

у22.15.1. Раднп време придуженпг бправка 

РАДНП ВРЕМЕ ПД 08:00 – 13:15 

АКТИВНПСТИ ВРЕМЕ 

Дплазак ученика 08:00 – 
08:15 

Ужина 08:15– 08:30 

Музичке, ликпвне, драмске, сппртске активнпсти и 
радипнице 

08:30– 09:30 

Израда дпмаћих задатака и пружаое ппмпћи у учеоу 09:30– 11:00 

Игра и пдмпр 11:00 –11:45 

Припреме за ручак и ручак 11:45 – 
12:15 

Игра и пдмпр 12:15-13:00 

Сређиваое прпстпра и припрема за наставу 13:00-13:15 

 

РАДНП ВРЕМЕ ПД 12:00 – 17:00 
 

АКТИВНПСТИ ВРЕМЕ 

Припреме за ручак 12:00 – 
12:15 

Ручак 12:15 – 
12:45 

Музичке, ликпвне, драмске, сппртске активнпсти и 
радипнице 

12:45 – 
13:45 

Израда дпмаћих задатака и пружаое ппмпћи у учеоу 13:45 – 
15:15 

Игра и пдмпр 15:15 –16:45 

Сређиваое прпстпра и припрема за пдлазак кући 16:45 – 
17:00 
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2.15.2. Активнпсти 
НАЗИВ 
АКТИВНПСТИ 

ППИС АКТИВНПСТИ 

ЛИКПВНЕ 
АКТИВНПСТИ 

Ппдразумевају све активнпсти везане за разлишите врсте цртаоа, сликаоа, 
прављеоа предмета пд разлишитих материјала, уређеое прпстпра, ушещће у 
прганизацији щкплских излпжби, ппсете излпжбама... 

ДРАМСКЕ 
АКТИВНПСТИ 

Ппдразумевају разне драмске игре, имитације, скешеве и активнпсти на 
прганизпваоу маоих представа тпкпм щкплске гпдине кап и ппсета ппзприщтима 

СППРТСКЕ 
АКТИВНПСТИ 

Ппдразумевају све врсте вежби пбликпваоа кпје се извпде свакпдневнп, разне врсте 
кпрективних вежби (за стппала и кишму), щетое, сппртске игре, дешје игре ... 

МУЗИЧКЕ 
АКТИВНПСТИ 

Ппдразумевају слущаое разлишите музике и ушеое разлишитих песама и игара, 
ушествпваое на щкплским такмишеоима, увежбаваое ритмишких и играшких 
кпрепграфија прилагпђених узрасту 

РАДИПНИЦЕ 

Ппдразумевају разгпвпре са децпм и активнпсти у циљу преппзнаваоа и 
пслпбађаоа сппствених и туђих емпција и пптреба, у циљу ппбпљщаоа спцијалних 
пднпса, тимскпг рада, преппзнаваоа и рещаваоа разлишитих пблика насилнишкпг 
ппнащаоа. Ппред пвих садржаја, едукативне радипнице за циљ имају стицаое 
знаоа п разлишитим темама (на пример екплпщке радипнице) интерактивним 
приступпм. 

 

2.15.3.Недељни расппред рада 
РАДНП  ВРЕМЕ  ПД  08:00 – 13:15 

 

ПОНЕДЕЉАК  

 

● Дплазак ушеника пд 08:00 – 08:15 

● Ужина пд 08:15– 08:30 

● Прганизпваое слпбпдних активнпсти и пдмпр – музишке активнпсти пд 08:30– 

09:30 

● Израда дпмаћих задатака и пружаое ппмпћи у ушеоу пд 09:30– 11:00 

● Игра и пдмпр пд 11:00 –11:45 

● Припреме за рушак и рушак пд 11:45 – 12:15 

● Игра и пдмпр пд 12:15 – 13:00  

● Сређиваое прпстпра и припрема за наставу пд 13:00 – 13:15 

 

УТОРАК 

 

● Дплазак ушеника пд 08:00 – 08:15 

● Ужина пд 08:15– 08:30 

● Прганизпваое слпбпдних активнпсти и пдмпр – ликпвне активнпсти пд 08:30– 

09:30 
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● Израда дпмаћих задатака и пружаое ппмпћи у ушеоу пд 09:30– 11:00 

● Игра и пдмпр пд 11:00 –11:45 

● Припреме за рушак и рушак пд 11:45 – 12:15 

● Игра и пдмпр пд 12:15 – 13:00  

● Сређиваое прпстпра и припрема за наставу пд 13:00 – 13:15 

 

СРЕДА  

 

● Дплазак ушеника пд 08:00 – 08:15 

● Ужина пд 08:15– 08:30 

● Прганизпваое слпбпдних активнпсти  – сппртске активнпсти пд 08:30– 09:30 

● Израда дпмаћих задатака и пружаое ппмпћи у ушеоу пд 09:30– 11:00 

● Игра и пдмпр пд 11:00 –11:45 

● Припреме за рушак и рушак пд 11:45 – 12:15 

● Игра и пдмпр пд 12:15 – 13:00  

● Сређиваое прпстпра и припрема за наставу пд 13:00 – 13:15 

 

ЧЕТВРТАК 

 

● Дплазак ушеника пд 08:00 – 08:15 

● Ужина пд 08:15– 08:30 

● Прганизпваое слпбпдних активнпсти и пдмпр – драмске активнпсти08:30– 09:30 

● Израда дпмаћих задатака и пружаое ппмпћи у ушеоу пд 09:30– 11:00 

● Игра и пдмпр пд 11:00 –11:45 

● Припреме за рушак и рушак пд 11:45 – 12:15 

● Игра и пдмпр пд 12:15 – 13:00  

● Сређиваое прпстпра и припрема за наставу пд 13:00 – 13:15 

 

ПЕТАК  

 

● Дплазак ушеника пд 08:00 – 08:15 

● Ужина пд 08:15– 08:30 

● Прганизпваое слпбпдних активнпсти /радипнице пд 08:30– 09:30 

● Израда дпмаћих задатака и пружаое ппмпћи у ушеоу пд 09:30– 11:00 

● Игра и пдмпр пд 11:00 –11:45 

● Припреме за рушак и рушак пд 11:45 – 12:15 

● Игра и пдмпр пд 12:15 – 13:00  

● Сређиваое прпстпра и припрема за наставу пд 13:00 – 13:15 

 

РАДНО  ВРЕМЕ  ОД  12:00 – 17:00 

 

ПОНЕДЕЉАК 
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● Дплазак  деце у щкплу пд 7:00 – 7:30 
● Настава 7:30 – 12:00  

● Припреме за рушак 12:00 – 12:15  

● Рушак 12:15-12:45 

● Прганизпваое слпбпдних активнпсти и пдмпр – музишке активнпсти пд 12:45 – 

13:45 

● Израда дпмаћих задатака и пружаое ппмпћи у ушеоу пд 13:45 – 15:15 

● Разне активнпсти пп избпру ушеника (гледаое щкплскпг прпграма, рад на 

кпмпјутерима, друщтвене игре, шитаое приша и песама, ...) пд 15:15 – 16:45 

● Сређиваое прпстпра и припрема за пдлазак кући пд 16:45 – 17:00 

 

УТОРАК 

 
● Дплазак  деце у щкплу пд 7:00 – 7:30 
● Настава 7:30 – 12:00  

● Припреме за рушак 12:00 – 12:15  

● Рушак 12:15-12:45 

● Прганизпваое слпбпдних активнпсти и пдмпр – ликпвне активнпсти пд 12:45 – 

13:45 

● Израда дпмаћих задатака и пружаое ппмпћи у ушеоу пд 13:45 – 15:15 

● Разне активнпсти пп избпру ушеника (гледаое щкплскпг прпграма, рад на 

кпмпјутерима, друщтвене игре, шитаое приша и песама, ...) пд 15:15 – 16:45 

● Сређиваое прпстпра и припрема за пдлазак кући пд 16:45 – 17:00 

 

СРЕДА 

 

● Дплазак  деце у щкплу пд 7:00 – 7:30 
● Настава 7:30 – 12:00  

● Припреме за рушак 12:00 – 12:15  

● Рушак 12:15-12:45 

● Прганизпваое слпбпдних активнпсти  – сппртске активнпсти пд 12:45 – 13:45 

● Израда дпмаћих задатака и пружаое ппмпћи у ушеоу пд 13:45 – 15:15 

● Разне активнпсти пп избпру ушеника (гледаое щкплскпг прпграма, рад на 

кпмпјутерима, друщтвене игре, шитаое приша и песама, ...) пд 15:15 – 16:45 

● Сређиваое прпстпра и припрема за пдлазак кући пд 16:45 – 17:00 

 

ЧЕТВРТАК 

 

● Дплазак  деце у щкплу пд 7:00 – 7:30 
● Настава 7:30 – 12:00  

● Припреме за рушак 12:00 – 12:15  

● Рушак 12:15-12:45 
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● Прганизпваое слпбпдних активнпсти и пдмпр – драмске активнпсти пд 12:45 – 

13:45 

● Израда дпмаћих задатака и пружаое ппмпћи у ушеоу пд 13:45 – 15:15 

● Разне активнпсти пп избпру ушеника (гледаое щкплскпг прпграма, рад на 

кпмпјутерима, друщтвене игре, шитаое приша и песама, ...) пд 15:15 – 16:45 

● Сређиваое прпстпра и припрема за пдлазак кући пд 16:45 – 17:00 

 

ПЕТАК 

 

● Дплазак  деце у щкплу пд 7:00 – 7:30 
● Настава 7:30 – 12:00  

● Припреме за рушак 12:00 – 12:15  

● Рушак 12:15-12:45 

● Прганизпваое слпбпдних активнпсти /радипнице пд 12:45 –13:45 

● Израда дпмаћих задатака и пружаое ппмпћи у ушеоу пд 13:45 – 15:15 

● Разне активнпсти пп избпру ушеника (гледаое щкплскпг прпграма, рад на  

кпмпјутерима, друщтвене игре, шитаое приша и песама, ...) пд 15:15 – 16:45 

● Сређиваое прпстпра и припрема за пдлазак кући пд 16:45 – 17:00 

 

2.15.4. Драмске  активнпсти 
 

1. Игре за ппущтаое, ствараое пријатне атмпсфере и међуспбнп уппзнаваое 

2. Препришавам мпју пмиљену пришу/бајку 

3. Глумимп, рецитујемп, имитирамп 

4. Ппсета щкплскпј библиптеци 

5. Мпја пмиљена коига 

6. Ппнпви истп кап ја 

7. Имитације живптиоа (индивидуалне и групне) 

8. Имитација ппзнатих лишнпсти 

9. Пришам ти пришу – састављаое прише дпдаваоем реши 

10. Састављаое прише – убациваое реши у пришу 

11. Преппрушујем другарима 

12. Прише п Светпм Никпли 

13. Приша на пснпву слике, фптпграфије 

14. Прише п другарству 

15. Меоамп садржај или крај ппзнате прише 

16. Драмски текстпви п Бпжићу и Нпвпј гпдини 

17. Наще зидне нпвине 

18. Маска и лик 

19. Пантпмима 

20. Припрема луткарске представе 

21. Реализација луткарске представе 

22. Гледамп ппзприщну представу 
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23.  Брзалице 

24. Пднпс између деце и рпдитеља 

25. Пбразпвни дешји прпграм 

26. Ускрщои празници 

27. Пищемп за щкплске нпвине 

28. Дизнијеви цртани филмпви 

29. Играни дешји филм 

30. Игра замена улпга 

31. Представљам друга 

32. Мпји таленти 

33. Читаое драмскпг текста пп улпгама 

34. Такмишеое у рецитпваоу 

35. Читаое дешје щтампе 

36. Припреме приредби ппвпдпм празника у тпку щкплске гпдине 

2.15.5. Сппртске  активнпсти 
 

1. Уппзнаваое ушеника са задацима,прпгрампм и прганизацијпм рада 

2. Хпдаое и тршаое на разлишите нашине 

3. Игре без граница 

4. Дешје игре пп избпру ушеника 

5. Истрајнп тршаое пп неравнпм терену 

6. Трка за срећније детиоствп 

7. Штафетне игре 

8. Елементарне игре у прирпди 

9. Елементарне игре лпптпм 

10. Кпрективне вежбе 

11. Кплут напред 

12. Кплут назад 

13. Кплут напред из разних пплпжаја 

14. Дешје нарпдне игре 

15. Нарпдне игре 

16. Вежбе пбликпваоа 

17. Вежбе пбликпваоа уз музику 

18. Банатске игре 

19. Увежбаваое наушених игара 

20. Штафетна игра кптрљаоем пбруша 

21. Штафетне игре палицпм 

22. Савладаваое препрека у прирпди 

23. Хпдаое пп дубпкпм снегу 

24. Тршаое пп дубпкпм снегу 

25. Пдбијаое лппте п зид – физишке сппспбнпсти 

26. ’’Између две ватре’’ 

27. Прескакаое вијаше 
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28. Тршаое на 50 метара 

29. Фудбал 

30. Штафетне игре 

31. Вежбе пбликпваоа 

32. Игре без граница 

33. Шкплице 

34. Ластищ 

35. Бадмингтпн 

36. Дешје игре пп избпру ушеника 

2.15.6. Музишке  активнпсти 
 

1. Уппзнаваое ушеника са планираним активнпстима 

2. Певаое наушених песама – уппзнаваое крпз песму 

3. Певаое песама разлишитпг карактера 

4. Певаое и свираое песама 

5. Певаое песама пп избпру 

6. Уппзнаваое инструмената 

7. Нашин настанка звука кпд разлишитих инструмената 

8. Свираое на разлишитим инструментима 

9. Музишки квиз 

10. Вплим да слущам 

11. Ппущтам се уз музику 

12. Музишке стплице 

13. Песме п зими 

14. Нпвпгпдищое песме 

15. Прпслава Нпве гпдине крпз песму и игру 

16. Песме п Бпжићу 

17. Песме п Светпм Сави – химна 

18. Прпслава щкплске славе Свети Сава 

19. Слущаое музике 

20. Слущаое музике уз ликпвнп изражаваое 

21. Усклађиваое ппкрета са музикпм 

22. Мали музишки квиз 

23. Песме п мајци 

24. Слущаое музике пп избпру 

25. Певаое песама пп избпру 

26. Песме п прплећу 

27. Дешје игре уз песму 

28. Дешје нарпдне игре и песме 

29. Песме п другарству 

30. Слущаое нпвих кпмппзиција 

31. Преппзнаваое инструмената 

32. Певаое уз свираое 
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33. Увежбаваое певаоа уз свираое 

34. Прпслава рпђендана 

35. Музишки квиз 

36. Журка 

 

2.15.7. Ликпвне  активнпсти 
 

1. Уппзнаваое прибпра за рад 

2. Правимп рам за слику 

3. Албум мпје пмиљене живптиое 

4. Дешји щкраб 

5. Правимп живптиоскп царствп 

6. Впће и ппврће на щтапићима 

7. Кищпбран 

8. Вајамп 

9. Правимп инструмент – бубао 

10. Гитара  

11. Труба 

12. Илустрација прпшитане бајке 

13. Снещкп Белић пд папира 

14. Украси за јелку 

15. Нпвпгпдищое капе 

16. Кићеое јелке 

17. Правимп маске 

18. Шарени хлеб 

19. Правимп пд папира – авипн, кпверат ... 

20. Правимп луткице 

21. Ланац пд щаренпг папира 

22. Дар за 8. март 

23. Честитке за 8. Март 

24. Какп увити ппклпн 

25. Какп увити свеску и коигу 

26. Фарбаое јаја 

27. Излпжба ускрщоих јаја 

28. Панпрамска кутија за прплеће 

29. Висуљци за прпзпре 

30. Рециклажа – препбликпваое материјала 

31. Картпнска кућа 

32. Преливаое бпја на папиру 

33. Ппсуда за плпвке 

34. Украси свпје име 

35. Двпрац пд кпцки 

36. Излпжба  
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2.15.8. Радипнице 
 

1. Мпје местп за ппущтаое 

2. Шта ме брине  

3. Шта ме радује 

4. Изражаваое псећаоа 

5. Зелени кутак 

6. Несппразуми и кпнфликти 

7. Мпји страхпви  

8. Мпји снпви – мпје жеље 

9. Ја и какп ме други виде 

10. Представљам друга  

11. Мпј беч 

12. Дешја права и пбавезе 

13. Екплпщки кутак 

14. Библиптека  

15. Правимп нпвпгпдищое украсе  

16. Китимп јелку  

17. Светпсавска химна 

18. Игре на снегу, Игре решима 

19. Глумимп- имитирамп...  

20. Игре пантпмиме 

21. Правимп маске 

22. Псмпмартпвске шеститке 

23. Ппклпни се и ппшни  

24. Бпн – тпн 

25. Слишни смп и разлишити 

26. Ускрщоа јаја 

27. Слущаое музике 

28. Певаое песмица  

29. Припрема приредбе 

30. Умем да сарађујем 

31. Успещна кпмуникација 

32. Защтита живптне средине 

33. Мпј хпби 

34. Мали бипскпп 

35. Играмп се на рашунару 

36.  У сусрет лету 

Рад у прпдуженпм бправку прганизпван је у складу са преппрукама  
Министарства прпсвете. 
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III. ПРПГРАМСКЕ ПСНПВЕ РАДА СТРУЧНИХ ПРГАНА ШКПЛЕ 

 

3.1. Прпграм рада директпра щкпле 

Прпграм рада директпра щкпле сашиоен је на пснпву Закпна ппснпвнпм 
пбразпваоу и васпитаоу, Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, Статута 
щкпле и других прпписа кпји се пднпсе на рад директпра щкпле. 

Ппред редпвних задатака кпји прпистишу из гпре наведених прпписа, закљушака Шкплскпг 
пдбпра, Савета рпдитеља, Наставнишкпг већа, пбавезе директпра садржане су и у 
следећим задацима: 

3.1.1. Прпграмираое рада щкпле 

▪ Израда плана рада щкпле; 
▪ предлпг задужеоа шланпва кплектива за израду ппјединих делпва  прпграма рада 

щкпле; 
▪ израда предлпга расппреда рада щкпле; 
▪ сарадоа са струшним сарадницима у пквиру израде Гпдищоег плана рада щкпле 

3.1.2. Прганизаципнп-материјална прпблематика щкпле 

▪ прерасппдела задатака на ппједине нпсипце; 
▪ пбезбеђиваое  механизма праћеоа реализације задатака; 
▪ утврђиваое предлпга струшних актива у ппдели предмета на наставнике, задужеоа 

у пквиру рада слпбпдних ушенишких активнпсти, рада са ушенишким 
прганизацијама, рукпвпђеое наставним средствима, рукпвпђеое струшним 
активима, планираое фпнда шаспва са инпвацијама; 

▪ прганизаципне активнпсти везане за реализацију гпдищоег плана щкпле; 
▪ праћеое закпнских прпписа и ушещће у изради нпрмативних аката; 
▪ ушещће у изради финансијскпг плана щкпле и праћеое кретаоа  утрпщка 

финансијских средстава. 
▪ Прганизација прпславе Дана щкпле 

3.1.3. Аналитишкп студијски рад 

▪ анализа глпбалних и пперативних планпва редпвне, дппунске наставе и слпбпдних 
активнпсти; 

▪ израда гпдищоих и пплугпдищоих извещтаја п раду и ппстигнутим  резултатима 
щкпле; 

▪ анализа рада наставнишкпг већа, извещтаја п ппсећеним шаспвима и предлпзи и 
сугестије за птклаоаое упшених недпстатака. 

3.1.4. Рад у струшним и упавним прганима щкпле 

▪ припрема седница струшних пргана щкпле; 
▪ рад на спрпвпђеоу пдлука и закљушака струшних пргана щкпле. 
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3.1.5. Праћеое струшне литературе 

▪ праћеое пдређене литературе из прганизације рада ппсебнп из унапређиваоа 
васпитнп-пбразпвнпг рада; 

▪ планираое и евидентираое свпг сппственпг рада. 

3.1.6. Сарадоа са друщтвеним институцијама и прганизацијама 

▪ сарадоа са Меснпм заједницпм; 
▪ сарадоа са лпкалнпм сампуправпм у Кпвину; 
▪ сарадоа са Дпмпм Здравља; 
▪ сарадоа са пдељеоем Министарства прпсвете у Паншеву; 
▪ сарадоа са Шкплскпм управпм у Зреоанину; 
▪ сарадоа са Центрпм за спцијални рад. 

3.1.7. Рад на педагпщкпј дпкументацији 

▪ кпнтрпла впђеоа педагпщке дпкументације наставника; 
▪ ппмпћ у изради инструмената за праћеое реализације прпграма рада щкпле; 
▪ евиденција п сарадои са наставницима, ушеницима, рпдитељима и другим 

радницима; 
▪ впђеое дневника рада. 

3.1.8. Саветпдавни рад са рпдитељима 

Пплазећи пд важнпсти међуспбне сарадое и усклађенпсти делпваоа ппрпдице и щкпле 
на развпј детета/ушеника, у пквиру Гпдищоег плана рада щкпле директпр пстварује 
разлишите пблике сарадое са рпдитељима: 

▪ Индивидуални разгпвпри са рпдитељима ушеника  
▪ Ппсета рпдитељским састанцима 
▪ Пбавещтаваое рпдитеља путем щкплских нпвина и щкплскпг сајта 

3.1.9. Гпдищои пперативни план директпра щкпле 
 

Области Активности Динамика Носиоци 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

Програми

рање 

рада 

школе 

 

Израда плана рада школе ✴          ✴  Тим 

Предлог задужења чланова 

колектива за израду 

појединих делова  плана 

рада школе 

         ✴ ✴  Директор 

Израда предлога распореда 

рада школе 
✴            Директор 
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Сарадња са стручним 

сарадницима у оквиру 

израде Годишњег плана 

рада школе 

        ✴ ✴ ✴  

Директор и 

стручни 

сарадници 

Организа

ционо-

материјал

на 

проблемат

ика школе 

Прерасподела задатака на 

поједине носиоце 
✴          ✴  Директор 

Праћење реализације 

задатака 
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ Директор 

Утврђивање предлога 

стручних актива у подели 

предмета на наставнике, 

задужења у оквиру рада 

слободних ученичких 

активности, рада са 

ученичким организацијама, 

руковођење наставним 

средствима, руковођење 

стручним активима, 

планирање фонда часова са 

иновацијама 

✴          ✴  Директор 

Активности везане за 

реализацију годишњег 

плана школе 

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴  

Директор и 

стручни 

сарадници 

Праћење законских 

прописа и учешће у изради 

нормативних аката 

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 
Директор и 

секретар 

Учешће у изради 

финансијског плана школе 

и праћење кретања  

утрошка финансијских 

средстава 

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 

Директор и 

шеф 

рачуноводства 

Организација прославе 

Дана школе 
  ✴          Колектив 

Педагошк

о 

инструкти

вни 

и 

саветодав

ни рад 

Обилазак наставе 

наставника почетника са 

циљем пружања помоћи 

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴  

Директор и 

стручни 

сарадник 

Посета часовима наставе ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴  Директор 

Посета часовима на којима 

ће се демонстрирати 

примена савремених 

облика и метода рада 

 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴  Директор 

Замена одсутних радника  ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴  Директор 

Индивидуални разговори 

са наставницима 
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴  Директор 
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Саветодавни разговори са 

родитељима ученика 
 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴  

Директор и 

стручни 

сарадник 

Саветодавни рад са 

ученицима којима је 

потребна додатна подршка 

у учењу 

 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴  

Директор и 

стручни 

сарадник 

Контрола вођења 

педагошке документације 

наставника 

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴  Директор 

Аналитич

ко 

студијски 

рад 

Анализа глобалних и 

оперативних планова 

редовне, допунске наставе 

и слободних активности 

✴  ✴  ✴   ✴   ✴  

Директор и 

наставничко 

веће 

Израда годишњих 

извештаја о раду и 

постигнутим  резултатима 

школе 

          ✴  Директор 

Анализа рада наставничког 

већа, извештаја о 

посећеним часовима и 

предлози и сугестије за 

отклањање уочених 

недостатака 

          ✴  Директор 

Рад у 

стручним 

и 

управним 

органима 

школе 

Припрема седница 

стручних органа школе 
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴  

Директор и 

секретар 

Рад на спровођењу одлука 

и закључака стручних 

органа школе 

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴  Директор 

Стручно 

усавршав

ање 

 

Израда плана стручног 

усавршавања 
          ✴  Директор 

Учешће на семинарима у 

организацији 

Министарства просвете 

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴  Директор 

Праћење законских и 

подзаконских аката 
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ 

Директор и 

секретар 

Праћење стручне 

литературе 
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ Директор 
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Сарадња 

са 

друштвен

им 

институци

јама и 

организац

ијама 

Сарадња са Месном 

заједницом 
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴  Директор 

 

сарадња са локалном 

самоуправом у Ковину 

 

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴  Директор 

Сарадња са Школском 

управом у Зрењанину, 

покрајинским 

секретаријатом за 

образовање и МПРС 

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ Директор 

Сарадња са Центром за 

социјални рад, Црвеним 

крстом , Домом здравља и 

др. 

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴  Директор 

Сарадња са националним 

саветом чешке националне 

мањине 

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴  Директор 

Радне организације и 

донатори 
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴  Директор 

Средства јавног 

информисања 
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴  Директор 

Спортски клубови и 

туристичке организације 
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴  Директор 

Родитељи  ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴  Директор 

 

3.1.10. План ппсете шаспвима 
 

Месец Обавезна настава 
Ваннаставне активности 

И изборни предмети 

Октобар 

II     српски језик 

IV     природа и друштво 

V     ликовна култура 

VI     немачки језик 

VII  информатика и рачунарство 

Новембар 

I       математика 

III    енглески језик 

VI    историја 

VII   географија 

VIII   грађанско васпитање 

Децембар 

I     енглески језик 

V   физичко васпитање 

VI   биологија 

VIII  физика 

VII  час одељењског старешине 

Фебруар 

II       математика 

III      српски језик 

VII     енглески језик 

VIII    математика 

V допунска настава – српски 

језик 

VII допунска настава -историја 
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Март 

Iii      математика 

V       биологија 

VI      математика 

VII     ТиО 

VII,VIII верска настава 

Април 

I         српски језик 

IV     математика 

V       српски језик 

VII     српски језик 

VIII изабрани спорт 

Мај 

V        математика 

VI      музичка култура 

VII    ликовна култура 

VIII   физичко васпитање 

V-VIII новинарска секција 

3.2. Шкплски пдбпр 

Шкплски пдбпр је прган управљаоа у щкпли. 

Шкплски пдбпр именује и разрещава Скупщтина ппщтине и има девет шланпва кпји 
се именују на шетири гпдине. Трећина шланпва су представници лпкалне сампуправе, а пп 
трећину шланпва су предлпжили шланпви Наставнишкпг већа и Савет рпдитеља щкпле. Из 
редпва заппслених:Жаркпв Живкп, Сузана Милпјкпв и Велишић – Бпгданпвић Катарина из 
редпва рпдитеља: Jевремпвић Драгана, Драша Гпрдана и  Ђан Ивана. Представници 
лпкалне сампуправе: Крстић Јпван, Вујшин Дејан и Андрејић Дејан.  

Председник Шкплскпг пдбпра је Велишић – Бпгданпвић Катарина. 

Активнпсти Шкплскпг пдбпра су следеће: 

1) дпнпси статут, правила ппнащаоа у устанпви и друге ппщте акте и даје сагласнпст 
на акт п прганизацији и систематизацији ппслпва; 

2) дпнпси прпграм пбразпваоа и васпитаоа, развпјни план, гпдищои план рада, 
усваја извещтаје п оихпвпм пствариваоу, вреднпваоу и сампвреднпваоу; 

3) утврђује предлпг финансијскпг плана за припрему бучета Републике Србије; 
4) дпнпси финансијски план устанпве, у складу са закпнпм; 
5) усваја извещтај п ппслпваоу, гпдищои пбрашун и извещтај п извпђеоу екскурзија, 

пднпснп наставе у прирпди; 
6) расписује кпнкурс и бира директпра; 
7) разматра ппщтпваое ппщтих принципа, пствариваое циљева пбразпваоа и 

васпитаоа и стандарда ппстигнућа и предузима мере за ппбпљщаое услпва рада и 
пствариваое пбразпвнп-васпитнпг рада; 

8) дпнпси план струшнпг усаврщаваоа заппслених и усваја извещтај п оегпвпм 
пствариваоу; 

9) пдлушује пп жалби, пднпснп пригпвпру на рещеое директпра; 
10) пбавља и друге ппслпве у складу са закпнпм, актпм п псниваоу и статутпм. 

Шкплски пдбпр ппступа у складу са Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и 
васпитаоа (Сл. Гласник Рс бр. Сл.гл.бр. 88/2017 и 27/2018) и Ппслпвникпм п раду 
Шкплскпг пдбпра ПШ ''Мища Стпјкпвић'' у Гају. 

Ппступак и нашин пдлушиваоа Шкплскпг пдбпра уређује се Статутпм щкпле 
иПпслпвникпм п прганизацији и раду Шкплскпг пдбпра. За щкплску 2020/21. Планиранп је 
6 седница. 



70 

 

3.2.1. План и програм рада Школског одбора 
 

Време 

реализације 

Активности/теме, садржаји Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације и 

сарадници 

септембар 

 

 

 

- Разматрање и усвајање Извештаја 

о раду у школској 

2019/2020.години 

- Извештај о раду директора школе 

- Усвајање Годишњег плана рада за 

школску 2020/2021.годину 

- Усвајање плана стручног 

усавршавања запослених 

- Усвајање извештаја о 

остваривању Развојног плана 

Школе 

- Усвајање извештаја о 

остваривању стручног 

усавршавања запослених. 

- Усвајање извештаја о 

самовредновању. 

- Конкурси за избор наставника. 

- Доношење одлуке о исхрани и 

осигурању ученика 

- Актуелности 

Седница 

школског 

одбора 

Председник 

Школског одбора, 

директор Школе, 

психолог 

новембар 

 

 

- Разматрање записника о 

извршеним прегледима школе. 

- Анализа успеха и владања 

ученика на крају 1. квартала. 

- Давање сагласности на уговоре за 

извођење еккскурзија. 

- Актуелности 

Седница 

Школског 

одбора 

Председник 

Школског одбора, 

директор Школе, 

психолог 

децембар - Извештај о пословању у 

2019.години. 

- Финансијски план за 2020. 

годину. 

- План јавних набавки за 

2020.годину. 

- Извештај директора  школе и 

полугодишња анализа 

реализације Годишњег плана 

рада. 

- Извештај о попису. 

- Анализа успеха и владања 

ученика на крају 1. полугодишта. 

- Актуелности 

Седница 

Школског 

одбора 

Председник 

Школског одбора, 

директор Школе, 

психолог 

Април - јун - Анализа успеха и владања 

ученика на крају 3. квартала 

- Кадровска питања. 

- Награде ученицима. 

- Инвестициона улагања. 

Седница 

Школског 

одбора 

Председник 

Школског одбора, 

директор Школе, 

психолог 



71 

 

- Извештаји са реализованих 

екскурзија. 

- Избор члана Школског одбора у 

тим за самовредновање. 

- Именовање Стручног актива за 

развојно планирање. 

- Доношење школског програма 

- Успех ученика на крају другог 

полугодишта. 

3.3. План рада  педагпщкпг кплегијума 

У щкплскпј 2019/20. планиранп је 6 седница.  

Педагпщки кплегијум шине председници струшних  већа иструшних актива и 
представник струшних сарадника.  

Педагпщким кплегијумпм председава директпр щкпле. 

Педагпщки кплегијум разматра питаоа у вези прганизацијенаставе,унапређиваоа 
васпитнп-пбразпвнпг рада,пствариваоа плана и прпграма. 

Садржај 

Време 

реализације 

Носиоц

и посла 

- Доношење програма рада Педагошколг колегијума 

- Договор око израде Годишњег плана рада 

- Организација васпитно-образовног рада:редовне 

наставе,ваннаставних активности и изборне  предмете, 

дежурство наставника, безбедност ученика, екскурзија, 

излети,посете, рекреативна настава и обележавање 

значајних датума 

VIII-IX 

Члано

ви 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог  

класификационог периода са посебним освртом на први и 

пети разред 

- Анализа реализације наставног плана и програма редовне 

наставе, ваннаставних активности и изборнихпредмета 

X-XI 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају Првог 

полугодишта; 

- Реализација наставног плана и програма 

- Реализација садржаја програма Развојног плана 

- Прослава школске славе Светог Саве 

XII-I 

- Описно оцењивање ученика првог разреда, проблеми, 

тешкоће,предности,недостаци; 

- Организација такмичења 

- Анализа рада стручних органа 

II-III 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег 

класификационог периода; 

- Реализација наставног плана и програма; 

- Припрема прославе Мале матуре за ученике осмог разреда; 

- Припрема за матурски испит и упис у средње школе; 

- Предлог скице програма рада школе; 

- Припрема за израду извештаја о раду школе: 

IV-V 
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- Анализа успеха и дисциплине ученика осмог разреда ; 

- Анализа успеха и дисциплине ученика од 1 до 7.разреда; 

- реализација наставног плана и програма 

- Предлед постигнућа ученика на такмичењима ; 

- Преглед учешћа наставника на семинарима 

- Планирање стручног усавршавања за следећу школску 

годину 

VI 

3.4. Наставнишкп веће 

3.4.1. Прпграм рада Наставнишпг већа 

У щкплскпј 2020/21. гпдини планиранп је 10 седница на кпјима ће се разматрати : 

- Прпграмираое и усмераваое делатнпсти свих струшних тела и радника щкпле на 

унапређиваоу пбразпвнп-васпитнпг рада; 

- Пратити реализацију свих планираних садржаја; 

- Усаврщаваое наставника и струшних сарадника; 

- На пшуваоу и защтити живптне средине; 

- На защтити и безбеднпсти ушеника у щкпли и пкплини; 

- На унапређиваоу здравствене защтите ушеника; 

- Пратити рад струшних пргана, прганизација и сарадника; 

- Утврђивати учбенике и дппунску литературу кпја ће се кпристити у настави; 

- Пратити успех и напредпваое ушеника;  

- Предлагати и утврђивати Гпдищои план рада щкпле 

Програмски садржаји 
Време 

реализације 

Извршиоци 

посла 

Припремна настава, распоред полагања 

поправних,разредних испита 

Усвајање правилника о школском календару и 

утврђивање истог 

Реализација уписа ученика у први разред 

Предлози 40-часовне радне недеље 

Предлози за извршиоце 

програма рада 

Подела предмета на наставнике 

Август 

Директор 

 

Психолог 

 

Директор Педагог 
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Утврђивање и усвајање основних еле- 

мената за израду глобалних и месечних планова и 

припрема за час са стандардима 

Усвајање распореда часова за школску 2020/ 2021.год и 

распореда часова допунске,додатне наставе и секција. 

Предлог за изборне предмете 

Анализа успеха и владања на крају школске 2019/2020. 

Информација о ужини, осигурање ученика 

Директор 

Координатори стручних већа 

 

 

Директор,предметни наставници 

Усвајање Извештаја о раду за школску 2019/2020. год. 

Разматрање и усвајање Годишњег плана рада за 

школску 2020/2021. год. 

Разматрање и усвајање годишњег програма рада 

Наставничког већа 

Избор часописа за ученике и наставнике 

Извештај Ученичког парламента 

Информације о даљим активностима тима за РПШ 

Доношење и усвајање плана за ученике који раде по 

инклузивном-образовном плану 

Даља активност у пројекату Професионална 

оријентација на прелазу у средњу школу 

Септембар 

Чланови Наставничког већа 

 

Директор, предметни наставници 

Раз. старешине и пред. 

наставници 

Рук.пројекта 

Координатори стручних већа 

Психолог,чланови Наставничког 

већа 

Договор о прослави Дана школе 

Утврђивање успеха и дисциплине за први 

класификациони период и релизације планова рада 

Доношење одлука о ослобађању ученика физ. васпитања 

Инормација о даљим активностима РПШ 

Договор о посети Сајму књига 

Извештај о спровођењу РПШ-а за први квартал 

Октобар 

 

Чланови Наставничког већа 

Координатори  одељ. већа 

Наставници физ. васп. 

Координатори  тимова 

Вођа пута 

Анализа часова посећених од стране директора и 

психолога школе 

Иформација о активностима тима за безбедност ученика 

Информација о конкурсима 

Новембар 

Директор,психолог 

 

Координатор тима 

Утврђивање успеха и дисциплине на крају првог 

полугодишта 

Реализација школског развојног плана за школску 2019-

2020. год. 

Оствареност плана и програма ред. наставе и 

ваннаставних активности 

Децембар - 

Јануар 

 

Директор 

Педагог, психолог 
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Извештај о спровођењу РПШ-а за прво полугодиште 

Извештај о раду: 

Ђаког парламента и Вршњачког тима 

РПШ 

Извештај психолога, 

Руководиоца Новинарске секције и 

Библиотекара 

Договор о извођењу допунске и додатне наставе за 

време  трајања зимског распуста 

Договор о подели ђачких књижица 

Договор о прослави Нове године 

струч. сарадници 

 

Стручни сарадник 

Представници Ђачког 

парламента,координатори тимова 

Психолог,библиотекар 

Директор,предметни наставници 

 

Представници  синдикалне 

организације школе 

Извештај директора школе о праћењу остваривања 

Годишњег плана рада и инструктивно - педагошког рада 

са наставницима 

Рад стручних органа и стручних сарадника 

Припрема прославе Светог Саве и договор о 

награђивању ученика Светосавским похвалама и 

књигама 

Фебруар 

 

Директор 

Стручни сарадници 

Директор,чланови Наставничког 

већа 

Утврђивање и усвајање распореда календара такмичења 

Организовање школских такмичења и одабир 

представника за даљи ранг 

Информација о активностима РПШ и даљи кораци 

Март 

Координатори одељ. Већа 

Координатор тима 

Избор уџбеника и приручника и школске лектире 

Анализа коришћења наст. Средстава 

Анализа завршених такмичења и договор о 

предстојећим 

Договор и приреме о организовању и извођењу 

екскурзије 

Април 

Струч. сарадници 

Предметни наставници 

Директор 

Координатори стручних већа 

Коорд. одељ. Већа 

Извештај о спровођењу РПШ-а за трећи квартал 

Анализа успеха и дисциплине на крају трећег квартала 

Реализација наставних планова рада 

Анализа такмичења 

Извештај директора школе о посећеним часовима 

Реализација плана профес.оријентације 

Симилација завршних испита 

Мај - Јун 

Коорд.. раз. већа 

 

 

 

Координатор тима 
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Организација матурске вечери 

Анализа успеха и владања на  крају школске године  

осмих разреда. 

Релизација планова рада 

Одлука о награђивању ученика 

Договор око приредбе школе у част матураната 

Подела сведочанствава 

Утврђивање и додела диплома и похвала за постигнуте 

резултате и успех постигнут током школовања 

Проглашење ђака генерације 

Организовање припремне наставе за уч. осмих разреда 

Утврђивање успеха и дисциплине, похвала, награда и 

диплома на крају школ. Године за ученика од 1 до 

7.разреда 

Организовање припремне наставе за пол. поправних и 

раз. испита 

Формирање испитних комисија 

Организовање завршног испита 

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

слоб. активности 

Анализа рада ОЗ 

Реализације РПШ-а 

Извештај директора школе о праћењу остваривања 

Годишњег плана рада, оствареном педагошко-

инструктивном раду и раду струч. органа и сарадника 

Предлог Извештаја о раду школе за текућу годину 

Предлог плана струч. усавршавања наст. и сарад. 

Нацрт годишњег плана рада школе за следећу школску 

годину 

 

Коорд. стр. већа 

 

 

 

 

 

 

 

Раз старешине осмих 

разреда,психолог 

 

 

 

 

Директор 

Комисија и раз. старешине осмог 

раз. 

 

Стручни сарадници 

Рук. пројекта, 

стр. сарадници 

Директор 

Координатори стручних већа 

стр. сарадници 

Координатори стручних већа 

стр. сарадници 
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3.5.Планпви рада пдељеоских већа 

Пдељеоскп веће шине сви наставници једнпг разреда и струшни сарадници.  

Прпграмски садржаји пдељенских већа I - VIII разреда 

3.5.1. План рада пдељеоскпг већа I разреда 
 

Планиранп 6 седница 

Кппрдинатпр: Гпрдана Јпка 

Активнпсти 

Време 

реализациј

е 

Нпсипци 

активнпсти 

 

Утврђиваое  прганизације  рада  редпвне наставе , дппунске    наставе и 

других пблика васпитнп-пбразпвнпг рада 

Пдређиваое щкплскпг прибпра и шаспписа кпје ушеници кпристе у 

настави 

Идентификпваое ушеника кпјима треба пружити ппмпћ крпз дппунску 

наставу 

-Дпнпщеое планпва рада са ппсебним псвртпм на уграђиваое ташака 

акципнпг плана у месешне и гпдищое планпве рада 

-Дпгпвпр п пбележаваоу Дана щкпле 

VIII - IX 

 

Чланпвивећ

а 

 

-Дпгпвпр п реализпваоу угледних шаспва 

-Укљушиваое у прпграм Дешје недеље 

-Прганизпваое радипнпце у циљу превенције насиља 

 

-Анализа реализпваних угледних шаспва 

X 

 

Чланпвивећ

а 

-Анализа успеха и владаоа на крају првпг класификаципнпг перипда 

-Унапрепређиваое мера кпје треба предузети кап ппдрщка ушеницим у 

ушеоу 

-Дпгпвпр п мерама кпје треба предузети да би се зауставилп псипаое 

ушеника(ппдсећаое на правилник п правима и пбавезама ушеника, кап 

и санкција закпнпм предвиђених за рпдитеље-старатеље неппхађаша) 

XI  

-Анализа пстваренпсти плана и прпграма (циљева,задатака и и садржаја 

васпитнп-пбразпвнпг рада у настави и другим видпвима) и предлагаое 
XII Чланпвивећ
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мера за оихпвп унапређиваое 

-Утврђиваое  ппстигнућа на  на крају првпг пплугпдищта за свакпг 

ушеника и за сваки наставни предмет 

-Разматраое владаоа ушеника и утврђиваое пцена из владаоа 

-Дпдељиваое ппхвала 

-Анализа адаптације ушеника при ппласку у први разред и шаспва 

предвиђених акципнпм планпм 

а 

 

-Припреме и прганизпваое Светпсавске свешанпсти 

- У сусрет щкплским такмишеоима 

-прганизпваое пдељеоских и разредних такмишеоа у рецитпваоу 

-Анализа шаспва предвиђених РПШ у смислу пптврде пстваренпсти 

кпрелације међу предметима 

I,II 
Чланпви 

већа 

-Ушещће ушеника првих разреда на излпжби радпва са темпм „реци не 

насиљу у ушипници“ 

-Дпгпвпр п реализацији шаспва кпји ће бити реализпвани уз ппмпћ 

савремених наставних средстава( интерактивна табла, рашунар...) 

-Анализа пдржаних шаспва  

III 

Чланпвивећ

а 

 

-Анализа успеха и владаоа на крају трећег класификаципнпг перипда 

-Припреме за извпђеое ушенишке екскурзије 

-Анализа пстваренпсти циљева и задатака ушенишке екскурзије 

-Анализа реализпваних шаспва предвиђених РПШ, шаспва у кпјима су 

кприщћене разлишите наставне метпде у циљу унапређиваоа наставе 

IV,V 
Чланпви 

већа 

-Анализа пстваренпсти циљева, задатака и садржаја васпитнп-

пбразпвнпг рада у настави и другим видпвима и предлагаое мера за 

оихпвп унапређиваое  

-Утврђиваое ппстигнућа на крају другпг пплугпдищта за свакпг ушеника 

и за сваки наставни предмет 

-Разматраое владаоа ушеника и утврђиваое пцене из владаоа ушеника 

-Дпдељиваое ппхвала 

VI 

Чланпвивећ

а 

 

-Анализа успеха и владаоа ушеника на крају щкплске  2019/2020.гпд. 

-Анализа пстваренпсти акципнпг плана 

-Утврђиваое пснпва гпдищоег прпграма за наредну щкплску гпдину 

VIII 
Чланпви 

већа 
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3.5.2. План рада пдељеоскпг већа II разреда 
 

Планиранп  5 седница 

Кппрдинатпр: Марија Тпдпрескп и Милан Стпјадинпвић  

Садржај 
Време 

реализације 
Нпсипци ппсла 

1.Утврђиваое  прганизације  рада  редпвне наставе , дппунске  

наставе,расппреда дпмаћих и кпнтрплних задатака и других 

пблика васпитнп-пбразпвнпг рада 

2.Планираое излета,ппсета и наставе у прирпди и разматраое 

ппнуда   за реализацију истихи анкетираое рпдитеља 

3.Пдређиваое  учбеника,щкплскпг прибпра и шаспписа кпје 

ушеници кпристе у настави 

4.Идентификпваое ушеника кпјима треба пружити ппмпћ крпз 

дппунску наставу 

5.Безбеднп и сигурнп щкплскп пкружеое 

6.Анализа реализпваних шаспва предвиђених планпм 

7.Припрема за пбележаваое Дешије недеље 

 

 

 

 

 

 

VIII – IX 

 

 

 

 

 

 

 

Чланпвивећа 

 

1.Анализа пстваренпсти плана и прпграма(циљева ,задатака и и 

садржаја васпитнп-пбразпвнпг рада у настави и другим видпвима) 

и предлагаое мера за оихпвп унапређиваое 

2.Разматраое пптерећенпсти ушеника 

3.Утврђиваое и анализа успеха и дисциплине у редпвнпј 

настави,дппунскпј настави   и слпбпдним активнпстима  

4.Ппстигнути резултати  у псталим пблицима васпитнп-пбразпвнпг 

рада 

5.Разматраое владаоа ушеника 

6,Анализа реализпваних шаспва предвиђених планпм 

 

 

 

XI 

 

 

 

Кппрдинатпри 

већа 

 

 

1.Анализа пстваренпсти плана и прпграма(циљева ,задатака и и 

садржаја васпитнп-пбразпвнпг рада у настави и другим видпвима) 

и предлагаое мера за оихпвп унапређиваое 

2.Утврђиваое пцена на крају првпг пплугпдищта за свакпг ушеника 

и за сваки наставни предмет 

3.Разматраое владаоа ушеника и утврђиваое пцена из владаоа 

4.Дпдела ппхвала 

5.Дпгпвпр п прганизацији прпславе Нпве гпдине,Светпг Саве... 

6.Избпр учбеника за наредну щк.гпдину-дп март 

7.Анализа реализпваних шаспва предвиђених планпм 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII 

 

 

 

 

 

Чланпвивећа 

 

 

 

1. Анализа пстваренпсти плана и прпграма(циљева ,задатака и и 

садржаја васпитнп-пбразпвнпг рада у настави и другим видпвима) 

и предлагаое мера за оихпвп унапређиваое 

2.Анализа и утврђиваое успеха ушеника у редпвнпј настави 

 

 

 

III 
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,дппунскпј настави и слпбпдним активнпстима , кап и у псталим 

пбластима васпитнп-пбразпвнпг рада кпје ушеници ппстижу 

3.Разматраое владаоа ушеника 

4.Анализа реализпваних шаспва предвиђених планпм 

5.Стваралащтвпм прптив насиља 

 

Чланпвивећа 

 

 

1.Анализа пстваренпсти плана и прпграма(циљева ,задатака и и 

садржаја васпитнп-пбразпвнпг рада у настави и другим видпвима) 

и предлагаое мера за оихпвп унапређиваое 

2.Утврђиваое пцена на крају другпг пплугпдищта за свакпг ушеника 

и за сваки наставни предмет 

3.Разматраое владаоа ушеника и утврђиваое пцена из владаоа 

ушеника 

4.Дпдела ппхвала 

5.Анализа реализпваних шаспва предвиђених планпм 

 

 

 

 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

Чланпвивећа 

 

 

3.5.3. План рада пдељеоскпг већа III разреда 
 

Планиранп  5 седница 
 
Кппрдинатпр: Гпрдана Арклинић  

 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

НПСИПЦИ 

ППСЛА 

1.Утврђиваое  прганизације  рада  редпвне наставе , дппунске  
наставе,расппреда дпмаћих и кпнтрплних задатака и других пблика 
васпитнп-пбразпвнпг рада 
2.Планираое излета,ппсета и наставе у прирпди и разматраое 
ппнуда   за реализацију истихи анкетираое рпдитеља 
3.Пдређиваое  учбеника,щкплскпг прибпра и шаспписа кпје 
ушеници кпристе у настави 
4.Идентификпваое ушеника кпјима треба пружити ппмпћ крпз 
дппунску наставу 
5.Безбеднп и сигурнп щкплскп пкружеое 
6.Анализа реализпваних шаспва предвиђених планпм 
7.Припрема за пбележаваое Дешије недеље 

VIII – IX 
Чланпви 

већа 
 

1.Анализа пстваренпсти плана и прпграма(циљева ,задатака и и 
садржаја васпитнп-пбразпвнпг рада у настави и другим видпвима) 
и предлагаое мера за оихпвп унапређиваое 
2.Разматраое пптерећенпсти ушеника 
3.Утврђиваое и анализа успеха и дисциплине у редпвнпј 
настави,дппунскпј настави   и слпбпдним активнпстима  
4.Ппстигнути резултати  у псталим пблицима васпитнп-пбразпвнпг 
рада 
5.Разматраое владаоа ушеника 
6,Анализа реализпваних шаспва предвиђених планпм 

XI 
Кппрдинатпри 

већа 
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1.Анализа пстваренпсти плана и прпграма(циљева ,задатака и и 
садржаја васпитнп-пбразпвнпг рада у настави и другим видпвима) 
и предлагаое мера за оихпвп унапређиваое 
2.Утврђиваое пцена на крају првпг пплугпдищта за свакпг ушеника 
и за сваки наставни предмет 
3.Разматраое владаоа ушеника и утврђиваое пцена из владаоа 
4.Дпдела ппхвала 
5.Дпгпвпр п прганизацији прпславе Нпве гпдине,Светпг Саве... 
6.Анализа реализпваних шаспва предвиђених планпм 
 
 

 
XII 

 
 

 
 
 

Чланпви 
већа 

 
 
 

1. Анализа пстваренпсти плана и прпграма(циљева ,задатака и и 
садржаја васпитнп-пбразпвнпг рада у настави и другим видпвима) 
и предлагаое мера за оихпвп унапређиваое 
2.Анализа и утврђиваое успеха ушеника у редпвнпј настави 
,дппунскпј настави и слпбпдним активнпстима , кап и у псталим 
пбластима васпитнп-пбразпвнпг рада кпје ушеници ппстижу 
3.Разматраое владаоа ушеника 
4.Анализа реализпваних шаспва предвиђених планпм 
5.Стваралащтвпм прптив насиља 

 
III 

 
Чланпви 

већа 
 

 
1.Анализа пстваренпсти плана и прпграма(циљева ,задатака и и 
садржаја васпитнп-пбразпвнпг рада у настави и другим видпвима) 
и предлагаое мера за оихпвп унапређиваое 
2.Утврђиваое пцена на крају другпг пплугпдищта за свакпг ушеника 
и за сваки наставни предмет 
3.Разматраое владаоа ушеника и утврђиваое пцена из владаоа 
ушеника 
4.Дпдела ппхвала 
5.Анализа реализпваних шаспва предвиђених планпм 

 
VI 

 
Чланпви 

већа 
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3.5.4. План рада пдељеоскпг већа IV разреда 
 

Планиранп 5 седница 
Кппрдинатпр: Гпрдана Арклинић 
 

Активнпсти 
Време 

реализације 

Нпсипци 

активнпсти 

Утврђиваое прганизације рада редпвне наставе, дппунске 
наставе, дпдатне наставе,кап и слпбпдних активнпсти и 
избпрних предмета 
Утврђиваое расппреда кпнтрплних задатака и других 
пблика васпитнп пбразпвнпг рада. 
Пдређиваое учбеника , шаспписа и прибпра кпје ушеници 
кпристе у настави. 
Идентификпваое ушеника кпјима треба пружити ппмпћ 
крпз дппунску наставу. 
Именпвеое ушеника за дпдатну наставу. 
Анализа реализпваних пгледних шаспва предвиђених РПШ 

VIII,IX 
Чланпви 
већа 

Анализа пстваренпсти редпвнпг плана и прпграма(циљева, 
задатака и садржаја баспитнп пбразпвнпг рада у настави и 
другим пблицима)кап и ИПП и предлагаое мера за оихпвп 
унапређиваое. 
Ппстигнути резултати у псталим пблицима  васпитнп – 
пбразпвнпг рада.(ушенишке приредбе, дешија недеља) 
Анализа успеха и владаоа ушеника у редпвнпј настави , 
дппунскпј настави и псталим пблицима рада.  
Разматраое пптерећенпсти ушеника. 
Анализа реализпваних пгледних шаспва предвиђених РПШ 

X,XI Чланпви већа 

Анализа пстваренпсти плана и прпграма и предлагаое 
мера за оихпвп унапређиваое. 
Реализација активнпсти у пквиру прпјекта  „Шкпла без 
насиља“. 
Утврђиваое пцена на крају првпг пплугпдищта за свакпг 
ушеника и за сваки предмет. 
Разматраое владаоа ушеника и утврђиваое пцена из 
владаоа. 
Дпдела ппхвала  
Анализа реализпваних пгледних шаспва предвиђених РПШ 

XII Чланпви већа 

Анализа пстваренпсти плана и прпграма(циљева, задатака 
и садржаја васпитнп- пбразпвнпг рада у настави и другим 
видпвима рада)и предлагаое за оихпвп унапређеое. 
Анализа и утврђиваое успеха ушеника у редпвнпј настави , 
дппунскпј настави , слпбпдним активнпстима и псталим 
пбластима рада у щкпли. 
Разматраое владаоа ушеника. 
Анализа ппстигнутих резултата на такмишеоима. 
Анализа реализпваних пгледних шаспва предвиђених РПШ 

III,IV Чланпви већа 

Пстваренпст циљева у псталим пблицима васпитнп-
пбразпвнпг рада(екскурзија ушеника). 
Анализа пстваренпсти плана и прпграма рада и предлагаое 
мера за оихпвп пп бпљщаоеи унапређиваое. 
Утврђиваое пцена на крају другпг пплугпдищта за свакпг 

VI Чланпви већа 
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ушеника и за сваки предмет. 
Владаое ушеника. 
Анализа реализпваних пгледних шаспва предвиђених РПШ 
Ппдела ђашких коижица, ппхвала и награда. 

 

3.5.5. План рада пдељенскпг већа V разреда 

Планиранп 5 седница, Кппрдинатпри: Сузана Милпјкпв и Стана Шуока 

Активнпсти 
Време 

реализације 

Нпсипци 

активнпсти 

-Прихват  нпвпдпщлих ушеника 
-Уппзнаваое са ушеницима и прганизпваое дппунске, дпдатне 
наставе и слпбпдних активнпсти 
-Избпр предеседника Струшнпг већа 
-Утврђиваое расппреда писмених задатака и кпнтрплних вежби 
-Анализа реализпваних шаспва  
-Усклађиваое критеријума пцеоиваоа ушеника- стандарди 

IX 

 

Чланпви већа 

Психплпг 

-Анализа успеха и дисциплине 
-Реализација плана и прпграма 
-Уппзнаваое са ушеницима талентима и пнима кпји имају 
тещкпће у ушеоу 
-Анализа реализпваних шаспва предвиђених РПШ -
Преппзнаваое ушеника кпјима је пптребна дпдатна 
ппдрщка,ИПП-1, ИПП1-2, ИПП-3 
-Праћеое дппунске, дпдатне наставе, секције 

XI 

 

Чланпви већа 

Психплпг 

 

-Анализа успеха и дисциплине 
-Реализација плана и прпграма 
-Прпслава Нпве гпдине 
-Прпслава Дана Св. Саве 
-Праћеое напредпваоа ушеника кпјима је пптребна ппдрщка 
-Анализа реализпваних шаспвa 
-Анализа успещнпсти дппунсkе наставе за време зимскпг 
распуста 

XII - I 

Чланпви већа 

Наставник музишке 
културе 

Наставник српскпг 
језика 

-Анализа успеха и дисциплине 
-Реализација плана и прпграма 
-Анализа рада дпдатне, дппунске наставе и слпбпдних 
активнпсти 
-Припреме за екскурзију 
- Праћеое ИПП-а 
-Анализа реализпваних шаспва предвиђених РПШ 

IV 
Чланпви већа 

психплпг 

-Анализа успеха и дисциплине 
-Реализација плана и прпграма 
-Предлпг плана рада за наредну гпдину и избпр рукпвпдипца 
већа 
-Ппхвале и награђиваое бпљих ушеника 
-Анализа реализпваних шаспва предвиђених РПШ 
-Анализа рада Струшнпг већа у тпку щкплске гпдине 

VI 

 

Чланпви већа 

психплпг 

 

 

3.5.6. План рада пдељеоскпг већа VI разреда 
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Планиранп  6 седница 

Кппрдинатпр Већа: Саоа Тпщић и Катарина Велишић Бпгданпвић 

Активнпсти 
Време 

реализације 

Нпсипци 

активнпсти 

- усвајаое плана рада Струшнпг већа щестих разреда 

- избпрпредеседникаСтрушнпгвећа 

- расппред шаспва и кприщћеое наставних средстава 

- дпгпвпр п нашину реализације избпрних предмета 

- расппред кпнтрплних и писмених задатака 

- анализаиницијалнихтестпва 

- усклађиваоекритеријумапцеоиваоаушеника- 

стандарди 

- израда педагпщке свеске 

септембар Чланпви већа 

- израда ИПП- а 

- избпр ушеника за слпбпдне активнпсти 

- прганизпваое активнпсти у пквиру Дешије недеље 

- анализа активнпсти и успещнпсти ушеника седмих 

разреда у пквиру Дешије недеље 

- ушещће у прпслави дана щкпле 

- дппунска настава 

- реализација свих видпва пбразпвнп- васпитнпг рада на 

крају првпг класификаципнпг перипда 

- успех и владаое ушеника са ппсебним псвртпм на 

ушенике кпји имају прпблеме у савладаваоу градива 

- анализа сарадое пдељенских старещина щестпг 

разреда са рпдитељима 

нпвембар 
- шланпви већа 

- психплпг 

- реализација свих видпва пбразпвнп- васпитнпг рада на 

крају првпг пплугпдищта 

- израда извещтаја п успеху и владаоу ушеника 

- прганизпваое дппунске наставе у тпку зимскпг 

распуста за ушенике кпји нису пстварили пшекиване 

резултате 

- праћеое напредпваоа ушеника кпјима је пптребна 

ппдрщка 

- прпслава Нпве гпдине 
децембар 

шланпвивећ

а 

психплпг 
- прпслава щкплске славе Светпг Саве 

- ушещће ушеника на щкплским такмишеоима 

- анализа реализпваних шаспва предвиђених акципним 

планпм 

- анализа успещнпсти дппунксе наставе за време 

зимскпг распуста 

- праћеое ИПП-а 

- анализа успеха и владаоа ушеника на крају трећег 

класификаципниг перипда 

- реализација планпва и прпграма 

- избпр дестинације за екскурзију 

март 

шланпви 

већа 
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- набавка учбеника 

-  

- анализа успеха и владаоа ушеника  на крају другпг 

пплугпдищта 

- реализација планпва и прпграма рада 

- анализа рада већа  

јун 

шланпви 

већа 

психплпг 

- утврђиваое успеха ушеника ппсле ппправних и 

разредних испита 

- израда и усвајаое плана рада за наредну щкплску 

гпдину 

- израда извещтаја п раду већа 

август 
шланпви 

већа 

 

3.5.7. План рада пдељеоскгп већа VII разреда 
 

Планиранп  5 седницe. 

Кппрдинатпр : Емилија Шущулић 

Активнпсти 

Време 

реализациј

е 

Нпсипци 

активнпст

и 

- усвајаое плана рада Струшнпг већа седмпг  разреда 

- расппред шаспва и кприщћеое наставних средстава 

- дпгпвпр п нашину реализације избпрних предмета 

- расппред кпнтрплних и писмених задатака 

- анализа иницијалних тестпва 

- усклађиваое критеријума пцеоиваоа ушеника- стандарди 

- израда педагпщке свеске 

IX 
Чланпви 

већа 



85 

 

- избпр ушеника за слпбпдне активнпсти 

- прганизпваое активнпсти у пквиру Дешије недеље 

- анализа активнпсти и успещнпсти ушеника седмих разреда у 

пквиру Дешије недеље 

- ушещће у прпслави дана щкпле 

- дппунска настава 

- реализација свих видпва пбразпвнп- васпитнпг рада на крају првпг 

класификаципнпг перипда 

- успех и владаое ушеника са ппсебним псвртпм на ушенике кпји 

имају прпблеме у савладаваоу градива 

-  

X 
Чланпви 

већа 

- анализа успеха и владаоа ушеника на крају трећег 

класификаципниг перипда 

- реализација планпва и прпграма 

- избпр дестинације за екскурзију 

-  

III 
Чланпви 

већа 

 

 

 

Ушещће ушеника седмпг  разреда на такмишеоима 

Прганизпваое ппјашанпг рада на шаспвима у сарадои са наставницима 

Анализа успеха и владаоа ушеника накрају трећег класификаципнпг 

перипда 

 

 

 

Анализа успеха и владаоа ушеника на крају другпг пплугпдищта 

Анализа рада Пдељеоскпг већа у тпку щкплске гпдине 

Усвајаое прпграма за следећу щкплску гпдину 

III 

 

 

 

VI 

 

 

 

Чланпви 

већа 

 

 

 

Психплпг 

Чланпви 

већа 

 

3.5.8. План рада пдељеоскпг већа VIII разреда 
 

Веће ће радити у складу са епидемиолошком ситуацијом у земљи и у складу са 

препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
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Планиранп 6 седница, Кппрдинатпри: Маја Лукић и Јелена Рпсић 

 

 

Садржај 
Време 

реализације 
Извршипци 

▪ Утврђиваое расппреда писмених задатака и кпнтрплних 
вежби. 

▪ Прганизпваое дппунске, дпдатне наставе и слпбпдних 
активнпсти. 

▪ Сарадоа већа са тимпм за Прпфесипналну пријентацију (ПП) 
– тпкпм целе гпдине (тестпви, литаратура, реални сусрети, 
свет занимаоа, збирке задатака, ппсета средоим щкплама, 
календар уписа...). 

▪ Анализа реализпваних шаспва предвиђених РПШ-пм. 

IX 

Чланпви 

већа, 

пдељеос

ке 

старещин

е, струшни 

сарадник 

▪ Припрема и реализација „Дешје недеље“ и Дана щкпле. 
▪ Анализа успеха и владаоа на крају првпг клaсификаципнпг 

перипда. 
▪ Реализација плана и прпграма. 
▪ Анализа реализпваних шаспва предвиђених РПШ-пм. 

X 

▪ Анализа успеха и владаоа на крају првпг пплугпдищта. 
▪ Реализација планova и прпграма. 
▪ Припрема и реализација прпславе Нпве гпдине и Светпг Саве. 
▪ Уређеое ушипница и кабинета. 
▪ Анализа реализпваних шаспва предвиђених РПШ-пм. 

XII-I 

▪ Анализа успеха и владаоа на крају 3. класификаципнпг 
перипда. 

▪ Реализација плана и прпграма. 
▪ Анализа дппунске,  дпдатне наставе и слпбпдних активнпсти. 
▪ Анализа реализпваних шаспва предвиђених РПШ-пм. 
▪ Припрема за прпбни ЗИ. 
▪ Анализа прпбнпг ЗИ. 

IV 

▪ Анализа успеха и владаоа на крају II пплугпдищта. 
▪ Реализација плана и прпграма редпвне наставе и 

ваннаставних активнпсти. 
▪ Дпдела ппхвала,награда и диплпма. 
▪ Предлпзи за ушеника генерације. 
▪ Прганизпваое припремне наставе. 
▪ Прганизација матурске вешери 
▪ Прганизација заврщнпг испита. 
▪ Анализа реализпваних шаспва предвиђених РПШ-пм. 

VI 

▪ Евалуација наставнпг прпцеса. 
▪ Анализа уписа и ЗИ. 
▪ Писаое Извещтаја п раду 

VIII 
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3.6. Пдељеоски старещина 

Пдељенски старещина је педагпщки, прганизаципни и административни 
рукпвпдилац пдељеоа.Пдељенске старещине ће тпкпм щкплске гпдине пбављати свпје 
функције у складу са гпдищоим планпм рада а нарпшита пажоа ће се пбратити на: 

- прганизацију пдељенскпг кплектива ушеника; 
- педагпщку дпкументацију пдељеоа; 
- упис ушеника и редпвнп впђеое разредне коиге; 
- увпд у исправнпст впђеоа ушенишке дпкументације; 
- впђеое евиденције п раду пдељеоских савета рпдитеља и рпдитељских састанака; 
- евиденције индивидуалнпг рада са ушеницима и индивидуалнпг напредпваоа. 

У васпитнпм раду са пдељенскпм заједницпм треба имати у виду следеће: 

- развијаое другарства и међуспбне сплидарнпсти и смисла за кплективан живпт и 
рад; 

- пплемеоиваое међуспбних пднпса; 
- негпваое културе ппнащаоа; 
- ефикаснп ушеое; 
- развијаое културних пптреба ушеника; 
- анализа пствариваоа излета, екскурзије; 

3.6.1. Пдељеоска старещинства 
 

Разред Пдељеоски старешина 

I-1 Пливера Стефанпвић 

II-1 Гпрдана Јпка 

III-1 Милан Стпјадинпбић 

III-2 Марија Тпдпрескп 

IV-1 Гпрдана Арклинић 

V-1 Сузана Милпјкпв 

V-2 Стана Шуока 

VI-1 Саоа Тпщић 

VI-2 Катарина Велишић Бпгданпвић 

VII-1 Емилија Шущулић 

VIII-1 Маја Лукић 

VIII-2 Јелена Рпсић 

У прилпгу ће бити дати пријентаципни план и прпграм рада пдељеоских 
старещина у пквиру ЧПС-а. 

3.7. Савет рпдитеља 

У савет рпдитеља щкпле бира се пп један представник рпдитеља ушеника свакпг 
пдељеоа.Савет рпдитеља: 

1) предлаже представнике рпдитеља деце, пднпснп ушеника у прган управљаоа; 
2) предлаже свпг представника у струшни актив за развпјнп планираое и у друге 

тимпве устанпве; 
3) предлаже мере за псигураое квалитета и унапређиваое пбразпвнп-васпитнпг рада; 
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4) ушествује у ппступку пред лагаоа избпрних предмета и у ппступку избпра учбеника; 
5) разматра предлпг прпграма пбразпваоа и васпитаоа, развпјнпг плана, гпдищоег 

плана рада, извещтаје п оихпвпм пствариваоу, вреднпваоу и п сампвреднпваоу; 
6) разматра намену кприщћеоа средстава пд дпнација и пд прпщирене делатнпсти 

устанпве; 
7) предлаже пргану управљаоа намену кприщћеоа средстава пстварених радпм 

ушенишке задруге и прикупљених пд рпдитеља; 
8) разматра и прати услпве за рад устанпве, услпве за пдрастаое и ушеое, безбеднпст 

и защтиту деце и ушеника; 
9) ушествује у ппступку прпписиваоа мера из шлана 42. Закпна п пснпвама система 

пбразпваоа и васпитаоа; 
10) даје сагласнпст на прпграм и прганизпваое екскурзије, пднпснп прпграме наставе 

у прирпди и разматра извещтај п оихпвпм пствариваоу; 
11) разматра и друга питаоа утврђена статутпм. 
 

Савет рпдитеља брпји 12 шланпва и у щкплскпј 2020/2021. гпдини га шине: 

Разред 
и 
пдељео
е 

Име и презиме 
рпдитеља 

Разред 
и 
пдеље
ое 

Име и презиме 
рпдитеља 

I-1 Биљана Димитријевић V-1 Татјана Јанкпвић Вароу 

II-1 Драгана Весић V - 2 Бпјан Весели 

III -1 Кристина Чула VI-1 Јелена Живкпв 

III-2 Мирјана Прптић VI - 2 Драгана Дренша 

IV-1 Ивпна Филиппвић VII-1 Саоа Мерша 

  VIII-1 Стеван Киферпв 

 VIII- 2 Зприца Ппстплпвић 

Савет рпдитеља свпје предлпге, питаоа и ставпве упућује пргану управљаоа, 
директпру и струшним прганима устанпве. 

Нашин избпра савета рпдитеља устанпве уређује се статутпм устанпве, а рад 
ппслпвникпм Савета. 

3.7.1.План рада савета рпдитеља 
 

Време 
Активнпсти,садржаји 

Начин 
реализације: 

Нпсипци 
реализације и 

сарадници 

IX 

Разматраое предлпга щкплскпг плана 
Даваое предлпга свпг представника у активима и 
тимпвима щкпле 
Разматраое успеха ушеника  
Разматра услпве за рад щкпле                                                                                        
Ушещће у активнпстима щкпле у складу са закпнпм 
Актуелнпсти 

седница 

Чланпви савета, 

директпр,  

психплпг 
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X 

Резултати успеха ушеника, прпблеми 
Сагласнпст на прпграм и прганизпваое екскурзије 
Сарадоа са институцијама лпкалне заједнице, 
удружеоима 
Ушещће у активнпстима щкпле у складу са закпнпм 
Сампвреднпваое рада щкпле 
Актуелнпсти 

седница 

Чланпви савета, 

директпр,  

психплпг 

IV 

Резултати и успеси ушеника 
Ушещће у активнпстима щкпле у складу са закпнпм 
Анализа задпвпљства рпдитеља сарадопм са 
щкплпм 
Актуелнпсти 

седница 

Чланпви савета, 

директпр,  

психплпг 

V, VI 

Разматра успех ушеника  
Разматра видпве сарадое рпдитеља , ушеника и 
щкпле 
Заврщни испит и упис у средоу щкплу 
Ушещће у активнпстима щкпле у складу са закпнпм 
Анализа задпвпљства рпдитеља сарадопм са 
щкплпм 
Актуелнпсти 

седница 

Чланпви савета, 

директпр,  

психплпг 

3.8. Струшна већа за пбласти предмета 

Струшна већа шине наставници српдних наставних предмета. У щкпли ппстпје 
следећа струшна већа: струшнп веће за разредну наставу, струшнп веће друщтвених наука, 
струшнп веће прирпдних наука и струшнп веће вещтина и уметнпсти. 

3.8.1. План рада струшнпг већа наставника разредне наставе 

Чланпви Струшнпг већа разредне наставе су наставници - прпфеспри разредне наставе, и тп: 

Виплета Ракпц Стпјкпвић, Пливера Стефанпвић, Јпка Гпрдана, Тпдпрескп Марија,   Стпјадинпвић 

Милан, Гпрдана Арклинић,Бпјан Куљанин- верпушитељ, Александра Резаш - наставник шещкпг 

језика Марина Бпгданпвић и Јелена Рпсић - наставници енглескпг језика. За щкплску 2020/21. 

планиранп је 10 седница. Кппрдинатпр рада већа је  Гпрдана Арклинић   .Струшнп веће наставника 

разредне наставе радиће у складу са епидемиплпщкпм ситуацијпм у земљи и преппрукама 

Министарства прпсвете науке и технплпщкпг развпја.                                                                                      

Активнпсти 
Време 

реализације 

Нпсипци 

активнпсти 

-Избпр рукпвпдства 

-Израда и усвајаое прпграма рада 

-Ппдела задужеоа  

-Уппзнаваое са саставпм првих разреда  

-усвајаое гпдищоег плана рада у складу са РПШ        

VIII 

Чланпви већа и 

струшни 

сарадник 

-Безбеднп и сигурнп щкплскп пкружеое IX Чланпви већа 
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-Сарадоа са библиптекарпм щкпле 

-Усаглащаваое расппреда писмених задатака,кпнтрплних тестпва 

и писмених вежби 

-Анализа иницијалних тестпва  

-Планираое  редпвне, дппунске и дпдатне наставе 

 

-Укљушиваое у прпграм Дешије недеље(у складу са 

епидемиплпщкпм ситуацијпм) 

-Пбележаваое  Дана щкпле(у складу са епидемиплпщкпм 

ситуацијпм биће прилагпђене активнпсти) 

-Анализа  реализпвних угледних шаспва, планираое кприщшеоа 

ММ ушипница 

-Планираое радипнице у циљу превенције насиља 

X Чланпви већа 

 

- Анализа успеха и владаоа ушеника на крају првпг 

класификаципнпг перипда иутврђиваое мера у циљу 

унапређиваоа пружаоу ппдрщке ушеницима у ушеоу 

- Псипаое ушеника 

- Утврђиваое мера у циљу унапређиваоа пружаоа ппдрщке 

ушеницима у ушеоу 

- Анализа  реализпвних угледних шаспва, планираое кприщшеоа 

ММ ушипница 

XI Чланпви већа 

-Aнализа успеха и владаоа ушеника на крају првпг пплугпдищта 

- Анализа  реализпвних угледних шаспва, планираое кприщшеоа 

ММ ушипница 

-Припреме за пбележаваое Светпг Саве 

XII Чланпви већа 

 

-Пбележаваое Светпг Саве 

-Припреме за такмишеоа пп пбластима  

-Шкплска смптра рецитатпра 

- Анализа  реализпвних угледних шаспва, планираое кприщшеоа 

ММ ушипница 

I,II Чланпви већа 

-Стваралащтвпм прптив насиља  

-Прганизпваое размене искустава из наставе у пквиру Струшнпг 

III Чланпви већа 
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већа 

-Шкплска и ппщтинска такмишеоа 

-Ппщтинска смптра рецитатпра 

- Анализа  реализпвних угледних шаспва, планираое кприщшеоа 

ММ ушипница 

Анализа успеха и влада на крају трећег класификаципнпг перипда    

- Анализа  реализпвних угледних шаспва, планираое кприщшеоа 

ММ ушипница 

-Анализа рада дппунске наставе у циљу унапређиваоа пружаоа 

ппдрщкоа ушеника на крају трећег кварталае ушеницима у  ушеоу 

IV Чланпви већа 

-Припрема за извпђеое ђашких екскурзија 

- Анализа  реализпвних угледних шаспва, планираое кприщшеоа 

ММ ушипница 

-Избпр учбеника и лектира за наредну гпдину 

V Чланпви већа 

-Прпмпција ваннаставних активнпсти и ппзитивних вреднпсти, 

щкплска приредба ( у складу са епидемиплпщкпм ситуацијпм 

прганизпваће се активнпсти) 

-Анализа успеха и владаоа ушеника на крају шетвртпг квартала 

- Анализа  реализпвних угледних шаспва, планираое кприщшеоа 

ММ ушипница 

-Извещтај и анализа тестираоа у шетвртпм разреду 

VI 
Чланпви већа 

 

 

3.8.2 План рада струшнпг већа друщтвених наука 
 

Струшнп  веће друщтвених наука  у щкплскпј 2020/2021. планира  10 седница. 
 Чланпви Већа су:  

● Јелена Рпсић, наставник енглескпг језика 
● Марина Бпгданпвић,  наставник енглескпг језика 
● Весна Данилпв,наставник немашкпг језика   
● Стана Шуока, наставник српскпг језика и грађанскпг васпитаоа 
● Катарина Велишић Бпгданпвић, наставник српскпг језика 
● Александра Тпмић,  наставник истприје   

 
Кппрдинатпр Већа је Александра Тпмић, заменик Весна Данилпв. Записнишар Већа је 
Александра Тпмић. 
 
Планирани брпј седница:10 
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План рада струшнпг већа друщтвених наука ће се 
реализпвати у складу са нпвпнасталпм 
ситуацијпм кпју је прпузрпкпвап вирус COVID 19. 

  

Активнпсти 
Време 

реализације 

Нпсипци 

активнпсти  

 

1. Избпр рукпвпдства Већа за щкплску 2020/2021. 

2. Глпбални и пперативни планпви за щкплску 2020/2021. 

3. Усвајаое гпдищоег плана рада у складу са Развпјним 

планпм щкпле (РПШ) 

4. Усаглащаваое расппреда писмених задатака, кпнтрплних 

тестпва и вежби 

5. Усаглащаваое планпва рада за слпбпдне активнпсти 

6. Анализа иницијалних тестпва из пбласти друщтвених наука 

7. Ушеници кпјима је пптребна индивидуализација и ИПП 

8. Анкета и анализа анкете на ппшетку щкплске гпдине п 

метпдама рада 

9. Припреме за Дан щкпле 

10. Кпрелација међу предметима друщтвених наука 

11. Анализа и унапређеое дисциплине ушеника 

Септембар 

Чланпви 

актива и 

струшни 

сарадник - 

психплпг  

1. Пбележаваое Дана щкпле 

2. Анализа успещнпсти Дешје недеље 

3. Усклађиваое критеријума пцеоиваоа (стандарди) 

4. Реализација активнпсти и пружаое ппдрщке надареним 

ушеницима 

Пктпбар 

Чланпви 

актива и 

психплпг 

 

1. Анализа успеха ушеника из пбласти друщтвених наука у 1. 

кварталу 

2. Праћеое надарених ушеника 

 

Нпвембар 
Чланпви 

актива 

1. Текућа питаоа у првпм пплугпдищту (нивп знаоа ушеника, 

рад  са слабијим ушеницима) у  циљу пружаоа ппдрщке 

ушеницима у ушеоу 

2. Анализа успеха ушеника на крају 1.пплугпдищта 

3. Реализација наставнпг плана и прпграма друщтвених наука у 

1.пплугпдищту 

Децембар 

Чланпви 

актива и 

психплпг 
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4. Евалуација ИПП-а у првпм и израда ИПП-а за другп 

пплугпдищте 

 

1. Припрема за прпславу Светпг  Саве 

2. Пбележаваое Шкплске славе 

3. Прганизпваое дппунске и дпдатне наставе за време зимскпг 

распуста 

4. Реализација угледних шаспва у 1.пплугпдищту 

 

Јануар 
Чланпви 

актива 

1. Прганизпваое щкплских такмишеоа 

2. Анализа щкплских такмишеоа и припрема за ппщтинска 

такмишеоа 

 

Фебруар 
Чланпви 

актива 

1. Прганизпваое културних активнпсти у щкпли у циљу 

прпмпције ппзитивних вреднпсти и лишнпг и  спцијалнпг 

развпја ушеника (уређиваое панпа щкпле, представа...) 

2. Анализа ушинка ушеника  на ппщтинским  такмишеоима 

Март 
Чланпви 

актива 

1. Анализа рада дппунске наставе у циљу унапређиваоа 

пружаоа ппдрщке ушеницима у ушеоу, са нагласкпм на 

индивидуализацији 

2. Успех ушеника из пбласти друщтвених наука у 3. кварталу 

Април 
Чланпви 

актива 

1. Анализа прпбнпг заврщнпг испита 

2. Реализпвани угледни шаспви у другпм пплугпдищту и 

анализа истих 

3. Реализација  припремне наставе из пбласти друщтвених 

наука 

Мај 
Чланпви 

актива 

1. Анализа  успеха ушеника из пбласти друщтвених наука  

2. Анкета и анализа анкете на крајущкплске гпдинеп метпдама 

рада 

3. Евалуација ИПП-а 

4. Анализа стандарда ппстигнућа ушеника из пбласти 

друщтвених наука 

5. Анализа заврщнпг испита ушеника  псмпг разреда из 

матероег језика и истприје 

6. Реализација угледних шаспва у 2.пплугпдищту 

Јун 

Чланпви 

актива и 

психплпг 

1. Успех ушеника накпн ппправних и разредних испита щкплске 

2020/2021. 

2. Анализа успещнпсти рада Већа у щкплскпј  2020- 2021. 

 

Август 
Чланпви 

актива 

 

 

 

План рада струшнпг већа прирпдних наука за щкплску 2020/2021. 
 

Чланпви актива: 
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Бпжинпвски Александар 
Тпщић Саоа 
Митић Ружица 
Сузана Милпјкпв-заменик кппрдинатпра 
Ћулафић Синища  
Пбрадпвић Видпсав  
Бакпвић Немаоа-кппрдинатпр већа 
Планиранп 6  седница. 

Струшнп веће прирпдних наука радиће у складу са епидемиплпщкпм ситуацијпм у земљи и биће 
прилагпђенп у складу са преппрукама Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја. 

Активнпсти 
Време 

реализације 

Нпсипци 

активнпсти 

- Усвајаое гпдищоег плана рада и ппдела задужеоа у пквиру 

већа, дпгпвпр п нашину рада 

- Израда, реализација и анализа иницијалних тестпва 

- Набавка струшне литературе  

     (щтампана и  електрпнска) 

- Планираое и расппред писмених и кпнтрплних задатака 

- Планираое шаспва према РШП-у 

(дппунска,секције,припремна,угледни шаспви...) 

- Планираое  шаспва у кпрелацији вище предмета 

- Преппзнаваое ушеника кпјима је пптребна дпдатна ппдрщка, 

израда ИПП-а  

- израда планпва реализације редпвне, дппунске , дпдатне 

наставе и слпбпдних активнпсти 

- Израда плана припремне наставе (са ппвећаним брпјем 

шаспва) из свих предмета кпји се пплажу на заврщнпм испиту 

- Примена правилника и стандарда у пцеоиваоу 
- Планираое струшнпг усаврщаваоа 
- Примена правилника и стандарда у пцеоиваое 

септембар 

2020. 

Чланпви 

актива 

- Анализа успеха ушеника ппсле првпг класификаципнпг 
перипда у пквиру групе предмета и реализација наставних 
планпва и стандарда 

- Прпцена пстваренпсти стандарда ппстгнућа 
- Реализација дппунске и дпдатне наставе 

- Размена искустава у настави ( метпде и пблици рада) 

нпвембар 

2020. 

Чланпви 

актива 

психплпг 

- Анализа успеха на крају првпг пплугпдищта и реализација 

наставних планпва и стандарда 

- Праћеое напредпваоа ушеника кпјима је пптребна дпдатна 

ппдрщка 

 

децембар 

2020. 

шланпви 

актива 

- психплпг 

- Анализа успеха ушеника на крају трећег класификаципнпг 
перипда и стандарди 

- Анализа припремне наставе из математике, физике, хемије, 
биплпгије и гепграфије за пплагаое заврщнпг испита и 
симулација заврщнпг испита 

март 

2021. 

Чланпви 

актива 
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- Анализа резултата на прпбним испитима и израда адекватне 
дпкументације 

 

- Анализа успеха на крају другпг пплугпдищта 
- Анализа резултата заврщнпг испита 
- Анализа резултата са ппщтинских такмишеоа 
- Анализа рада већа и предлпг плана за нпву щкплску гпдину 

јун 

2020. 

шланпви 

актива 

 

- Израда извещтаја п раду струшних већа 
- Израда гпдищоег плана и прпграма рада струшнпг већа и 

избпр председника 

август 2021. 
шланпви 

актива 

 

3.8.4. План рада струшнпг већа вещтина и уметнпсти 

Струшнп веће шине наставници: ликпвне културе Ружа Митић, музишке културе Маја Лукић и 
физишкпг васпитаоа  Емилија Шущулић. 

Кппрдинатпр Ружа Митић. 

Струшнп веће радиће у складу са епидемиплпщкпм ситуацијпм у земљи и биће прилагпђенп у 
складу са преппрукама Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја. 

За щкплску 2020/21.  планиранп је 11 седница. 

АКТИВНПСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

НПСИПЦИ 

АКТИВНПСТ

И 

− Планираое градива и израда пперативних планпва и 
усклађиваое са другим предметима 

− Уређеое кабинета 
− Стандарди ппстигнућа ушеника 

Август 

Чланпви 

већа 

− Планираое рада слпбпдних и сппртских активнпсти изабрани 
сппрт, расппдела секција 

− -календар щкплских и ппщтинских такмишеоа 
− Фпрмираое секција из сва три предмета 
− -Избпр ушеника за слпбпдне активнпсти 
− Пдређиваое параметра за пцеоиваое атлетике, сппртских 

игара и гимнастике 
− Припрема за прпславу Дана щкпле 

Септембар 

− Дешја недеља (ушещће наставника и ушеника) 
− Јесеои крпс  
− Припрема ушеника за ппщтинска такмишеоа  
− Ушещће на сппртским такмишеоима у пквиру пбележаваоа 

Дана щкпле 
− Припрема сценпграфије за уређеое сале ппвпдпм Дана 

щкпле 
− Прпслава Дана щкпле 
− Ппщтинскп такмишеое –стпни тенис 
− Ушещће на ликпвним кпнкурсима 

Пктпбар 

 

 

− Анализа успеха накпн 1. Квартала 
− Реализација плана и прпграма                      Дпгпвпр пкп 

пдржаваоа угледних шаспва 
− Прганизпваое размене искустава из наставе у пквиру 
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струшних већа 
− Преппзнаваое и праћеое надарених ушеника 
− Припрема справа за гимнастику 
− Пдређиваое параметра за пцеоиваое гимнастике и пплигпна 

спретнпсти 
− Ппщтинска щкплска такмишеоа 
− Припрема радпва за ликпвне кпнкурсе 
− У пквиру шаспва ликпвне и музишке културе пбрадиће се тема: 

„Шкпла без насиља“ 

 

 

Нпвембар 

 

− Уређеое щкплских панпа за Нпву гпдину 
− Припрема прпграма за Светпг Саву                   Анализа успеха 

на крају 1.пплугпдищта 

Децембар 

− Мптивисанпст ушеника за рад и ушествпваое на такмишеоима 
у циљу лишнпг и спцијалнпг развпја ушеника 

− Припремаое и извпђеое прпграма за прпславу Светпг Саве 

Јануар 

− Припрема ушеника за такмишеое 
− Рад секција 
− Прганизпваое ппсета културним и пбразпвним институцијама 
− Дпгпвпр пкп пдржаваоа угледних шаспва 
− Примена разнпврсних техника пцеоиваоа 

Фебруар 

− Избпр учбеника за наредну щкплску гпдину 
− Припрема за извпђеое екскурзије ушеника 
− Ушещће на такмишеоима  
− Анализа рада струшнпг већа 
− Ппщтинска  такмишеоа – сппрт  
− Рад Сппрских секција 

Март 

− Припрема за прплећни крпс 
− Реализација наставнпг плана 
− Анализа успеха на крају3. Квартала 
− Струшнп веће анализира изведене шаспве и извпди закљушке 

Април 

− Реализација наставнпг план и прпграма ушеника псмих 
разреда 

− Успех и дисциплина ушеника псмих разреда 
− Реализација ушенишких екскурзија 
− Прганизација сппртскпг дана 
− Стваралащтвпм прптив насиља (рад свих секција у циљу 

афирмисаоа ненасилне кпмуникације, лишнпг и спцијалнпг 
развпја ушеника) у пквиру прганизације радне субпте и зврщне 
приредбе 

Мај 

 

− Реализација наставнпг плана и прпграма                  Припрема 
за заврщну приредбу 

− Успех и дисциплина ушеника на крају щкплске гпдине  
− Извещтај п раду струшнпг већа 
− Вреднпваое рада свакпг шлана Тима и актива 
− Предлпг плана и прпграма за наредну щкплску гпдину 
− Предлпг набавке наставних средстава и реквизита пптребних 

за рад 
 

 

 

Јун 

3.9.Струшни сарадници 

Ппслпве струшних сарадника пбавља: щкплски психплпг и библиптекар. Планираое 
и прпграмираое рада пвих сарадника је усаглащенп са Правилникпм п прпграму рада 
струшних сарадника у пснпвнпј щкпли. 
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3.9.1. План рада психплпга щкпле 

Циљ 

Психплпг устанпве применпм теприских и практишних сазнаоа психплпгије кап 
науке дппринпси пствариваоу и унапређиваоу пбразпвнп-васпитнпг рада у устанпви у 
складу са циљевима и принципима пбразпваоа и васпитаоа и стандардима ппстигнућа 
ушеника дефинисаних Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, кап и 
ппсебним закпнима. 

Задаци 

●        Ствараое пптималних услпва за развпј деце и пствариваое пбразпвнп-
васпитнпг рада, 

●        Ушествпваое у праћеоу и ппдстицаоу развпја детета, пднпснп ушеника, 
●        Ппдрщка јашаоу наставнишких кпмпентетнција и прпфесипнланпг развпја, 
●        Ушествпваое у праћеоу и вреднпваоу пбразпвнп- васпитнпг рада и 

предлагаое мера кпје дппринпсе пбезбеђиваоу ефикаснпсти, екпнпмишнпсти и 
флексибилнпсти рада устанпве, 

●        Ушествпваое у праћеоу и вреднпваоу пстваренпсти ппщтих и ппсебних 
стадарда ппстигнућа ушеника и предлагаое мера за унапређиваое, 

●         Ппдрщка птвпренпсти устанпве према педагпщким инпвацијама, 
●        Развијаое сарадоа устанпве са ппрпдицпм и ппдрщка васпитним 

кпмпентенцијама рпдитеља, пднпснп старатеља, 
●        Сарадоа са другим институцијама, лпкалнпм заједницпм, струшним и 

струкпвним прганизацијама пд знашаја за устанпву, 
●        Сталнп струшнп усаварщавое и праћеое развпја психплпщке науке и праксе. 

Следи табеларни приказ активнпсти: 

Задаци Ативнпсти Динамика Начин 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

Планираое и 
прпграмираое 

ПВ рада 

Ушещће у Тиму за 
израду Гпдищоег 
плана рада щкпле 

*                     Тимски 

Израда глпбалнпг и 
пперативних 
планпва психплпга 

*                     Индивидуални 

Рад у Тиму за 
прпфесипналну 

*                     Тимски 
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пријентацију 

Рад у Ативу за 
развпјнп планираое 

*                     Тимски 

Рад у Тиму за 
сампвредпваое 

*                     Тимски 

Рад у Тиму за развпј 
щкплскпг прпграма 

                        

Израда прпграма 
защтите ушеника пд 
насиља 

*                     Тимски 

Ушещће у изради 
ИПП-а 

*   *   *   *   *   * Тимски 

Припремаое плана 
ппсете шаспва у 
щкпли 

*                     Индивидуалнп 

Праћеое и 
вреднпваое 

ПВ рада 

Ушествпваое у 
праћеоу и 
вреднпваоу 
примене мера 
индивидуализације 
и ИПП-а 

  *   *     *     *   Тимски 

Ушещће у изради 
гпдищоег извещтаја 
п раду щкпле 

                  * * Индивидуалнп 

Ушестпваое у 
истраживаоима у 
пквиру 
сампвреднпваоа 

        * * *         Индивидуалнп 
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Ушествпваое у Тиму 
за праћеое 
реализације РПШ 

* * * * * * * * * * * Тимски 

 

Рад са 
наставницима 

Пружаое ппдрщке 
наставницима у 
планираоу и 
реализацији 
неппсреднпг 
пбразпвнп- 
васпитнпг рада са 
ушеницима 

* * * * * * * * * * * Према пптреби 
индивидуалнп 

Пружаое ппдрщке 
јашаоу наставнишких 
кпмпетенција 

* * *     * *       * Интерне 
едукације 

Пружаое ппдрщке 
наставницима за 
рад са ушеницима 
кпјима је пптребна 
дпдатна пбразпвна 
ппдрщка 

* * * * * * * * * * * Тимски 

Пснаживаое 
наставника за рад са 
ушеницима 
псетљивих 
друщтвених група 

    *                 Интерна 
едукација 

Пружаое ппдрщке 
наставницима у 
раду са 
рпдитељима, 
пднпснп 
старатељима 

* * * * * * * * * * * Индивидуална 
сарадоа, 
рпдитељски 
састанци 
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Саветпдавни рад са 
наставницима 
даваоем ппвратне 
инфпрмације п 
ппсећенпм шасу 

  * * * * * * * * *   Индивидуалнп 

Пснаживаое 
наставника за 
тимски рад 

* * * * * * * * * * * Према 
пптреби, 
индивидуалнп, 
групнп 

Саветпдавни рад са 
приправницима 

                      Према 
пптреби, 
индивидуалнп 

Усмераваое 
наставника у 
креираоу плана 
струшнпг 
усаврщаваоа и 
оихпвпг 
прпфесипналнпг 
развпја 

*           * * * *   Индивидуалнп 

  

  

  

Рад са 
ученицима 

Саветпдавни рад са 
ушеницима 

* * * * * * * * * * * Према пптреби, 
индивидуалнп 
групнп 

Рад на прпфесипналнпј 
пријентацији 

    * *   * * * * * * Инфпрмисаое, 
испитиваое 
интереспваоа и 
прпфесипналне 
зрелпсти 
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Ушестваваое у 
ппјашанпм васпитнпм 
раду 

* * * * * * * * * *   Заједнп са 
предметним 
наставникпм, 
пдељенским 
старещинпм, 
директпрпм, 
рпдитељем и 
ушеникпм 

Пружаое ппдрщке 
ушеницима из 
псетљивих друщтвених 
група 

* * * * * * * * * *   Према пптреби 

Пружаое ппдрщке 
ушеницима кпји се 
щкплују пп 
индивидуализиранпј 
настави и 
индивидуалнпм 
пбразпвнпм плану 

* * * * * * * * * *   Према пптреби 

Пружаое ппдрщке 
ушенишкпм активизму и 
партиципацији у 
щкплскпм живпту 

* * * * * * * * * *   Према пптреби 

Сарадоа са 
Ушенишким 
парламентпм 

Испитиваое деце пред 
пплазак у први разред 

              * * *   Примена 
стандардних 
инструмената 

Превенција 
злпупптребе ПАС 

          * * *       Радипнице  
щести разред 

Усмераваое ушеника 
на псмищљен 
кприщћеое слпбпднпг 
времена 

  *                   Радипница пети 
разред 

Рад са врщоашким 
тимпм 

* * * * * * * * * *   Ментпрствп 
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Идентификпваое и 
пружаое ппдрщке 
дарпвитим ушеницима  

* * * * * * * * * *   Према пптреби 

Рад са децпм пп 
преппруци 
Интерреспрне 
кпмисије 

* * * * * * * * * *   Индивидуалнп 

  

  

Сарадоа са 
рпдитељима 

  

Саветпдавни рад 
са рпдитељима 

* * * * * * * * * * * Према пптреби 

Психплпщкп 
пбразпваое 
рпдитеља 

  * * *               Предаваоа на 
рпдитељским 
састанцима 

Сарадоа са 
рпдитељима 
будућих првака 

          * * *       Индивидуални и 
групни 
разгпвпри 

Сарадоа са 
рпдитељима у 
циљу превенције 
бплести 
зависнпсти и 
негпваоа здравих 
стилпва живпта 

            * *       Рпдитељски 
састанци 

Ппдрщка 
рпдитељима за 
пружаое 
ппдрщке деци у 
ппдстицаоу и 
усмераваоу 
оихпвпг 
прпфесипналнпг 
развпја 

        *   * * * * * Индивидуални и 
групни састанци 
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Сарадоа са 
рпдитељима деце 
кпје раде пп ИПП-
у 

                      Према пптреби 

  

  

Рад са 
директпрпм 

Припрема 
дпкумената, 
извещтаја и анализа 

                      Према 
пптреби 

Прганизпваое 
предаваоа и 
радипница 

* * * * * * * * * * * Према 
плану  
ШРП 

  

Учешће у 
раду 

стручних 
пргана 

Ушещће у раду 
струшних пргана 
щкпле 

Кппрдинатпр 
Тима за 
инклузивнп 
пбразпваое и 
Тима за защтиту  
ушеника 

  

* * * * * * * * * * * Према планпвима 
струшних пргана и 
тимпва 

  

Сарадоа са 
надлежним 
устанпвама, 

прганизацијама, 
удружеоима и 

јединицпм 

Сарадоа са 
пбразпвнп- 
васпитним 
институцијама 

  

* * * * * * * * * * * Према 
пптреби 
(размена 
искуства) 
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лпкалне 
сампуправе Сарадоа са 

Центрпм за 
спцијални рад 

                      Према 
пптреби 

Сарадоа са 
Дпмпм здравља 

  

                      Према 
пптреби 

Сарадоа са 
Интерреспрнпм 
кпмисијпм 

  

                      Према 
пптреби 

Сарадоа са 
Црвеним крстпм 

  

                      Према 
пптреби 

Сарадоа са 
Предщкплскпм 
устанпвпм „Наща 
радпст“ 

  

              * *     У вези 
будућих 
првака 

  

Впђеое 
дпкументације, 

припрема за 
рад и стручнп 
усавршаваое 

Впђеое 
дневника рада 

  

* * * * * * * * * * * Индивидуалнп 

Впђеое 
дпкументације п 
интернпм 
струшнпм 
усаврщаваоу 

* * * * * * * * * * * Према пптреби 
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Впђеое 
дпкументације п 
насиљу у щкпли 

* * * * * * * * * * * Према пптреби 

Психплпщки 
дпсијеи 

  

* * * * * * * * * *   Индивидуалнп 

Струшнп 
усаврщаваое 

* * * * * * * * * * * Индивидуалнп 

Наппмена: Струшни сарадник ппсећује шаспве у складу са Планпм ппсета шаспва 
директпра. 

Реализација прпграма, утврђенп време и реализација разлишитих задатака и 
садржаја је флексибилна. У пракси дплази дп пдступаоа, кпја су у складу са реалним 
захтевима щкплскпг живпта. 

 

3.9.2. План рада библиптекара щкпле 

План рада пбухвата - планираое и прпграмираое, васпитнп – пбразпвану 
делатнпст кпји ппдразумева рад са ушеницима и сарадоу са наставницима и струшним 
сарадницима, библиптешкп – инфпрмаципну делатнпст, културна и јавна делатнпст, 
струшнп усаврщаваое. 

I ПЛАНИРАОЕ И ПРПГРАМИРАОЕ РАДА  

II ВАСПИТНП – ПБРАЗПВАНА ДЕЛАТНПСТ рад са ушеницима, сарадоа са 
наставницима и струшним сарадницима  

A) Неппсредни рад са ушеницима пбухвата : 

● Испитиваое интереспваоа ушеника за коигу и другу библиптешку грађу, 
развијаое шиталашким и других сппспбнпсти ушеника 

● Уппзнаваое ушеника са библиптешкпм грађпм и библиптешким ппслпвима 
● Ппмпћ ушеницима при избпру литературе и друге грађе 
● Навикаваое ушеника на пажљивп рукпваое коигпм, на оенп шуваое и защтиту 
● Пријем првака у библиптеку и оихпвп ушлаоиваое 
● Сарадоа са наставницима у пствариваоу пдгпварајућих делпва прпграма 
● Псппспбљаваое ушеника за сампсталнп кприщћеое кнбјжне грађе у настави у 

щкплскпј библиптеци 
● Пствариваое прпграма рада секције ''Млади библиптекари'' 
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● Набавка нпвих коига за ушенике 

У тпку гпдине пдржати 2 - 3 шаса пп пдељеоу, пп прпграму пбушаваоа ушеника на 
нивпу пснпвне щкпле кпји пбухвата: 

● уппзнаваое ушеника са прганизаципм и радпм щкплске библиптеке 
● уппзнаваое ушеника са мрежпм библиптека на теритприји града, ппщтине, 

републике 
● уппзнаваое ушеника са разлишитим извприма знаоа, кприщћеое 

библипграфија, каталпга, енциклппедија 
● увпд у метпдплпгију прпушаваоа и кприщћеоа разних извпра ушеоа 
● уппзнаваое са метпдама и техникама ушеоа у библиптеци 
● псппспбљаваое ушеника за писменп и усменп интерпретираое знаоа 

B) Сарадоа са наставницима и струшним сарадницима пбухвата: 

● Сарадоа у пствариваоу гпдищоег плана пбраде лектике 
● Сарадоа са свим наставницима у пбезбеђиваоу коижне грађе за ушенике, 

настравнике и сараднике 
● Стална сарадоа са струшним активаима, струшним сарадницима и директпрпм у 

вези са набавкпм и кприщћеоем кожне грађе 
● Припремаое, прпграмираое и пствариваое васпитнп пбразпвне активнпсти 

щкплске библиптеке и библиптешке секције 
● Сарадоа са библиптекпм у месту и библиптекама других щкпла. 

III БИБЛИПТЕЧКП – ИНФПРМАЦИЈСКА ДЕЛАТНПСТ 

Пва делатнпс пбухвата: 

● Системски рад на инфпрмисаоу кприсника 
● Припремаое тематских излпжби у вези са ппјединим издаоима, аутприма, 

акцијама и јубилејима 
● Усмени и писмени прикази коига 
● Израд прегледа и извещтаја п кприщћеоу коижне грађе ( пп разредима, 

пдељеоима, дневини и месешни )  
● Струшна израда каталпга ( аутпрски ) 
● Впђеое библиптешкпг ппслпваоа ( инвентарисаое, класификпваое, сигнираое 

и другп ) 
● Реализација набавне пплитике према мпгућнпстима у дпгпвпру са директпрпм 

и прганима управљаоа щкпле 

IV КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНПСТ  

Културна и јавна делатнпст пдвијаће се на два нивпа 

a) На нивпу библиптеке 

● Секција младих библиптекара ће спрпвести акцију прикупљаоа коига 

b) На нивпу щкпле и ван ое 
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● Прганизпваое излпжба коига ппвпдпм пбележаваоа знашајних датума 
пппуларних писаца за децу и младе 

● Укљушиваое у прпграме културне и јавне делатнпсти щкпле – кпнкурси ппвпдпм 
пбележаваоа дана щкпле 

● Коижевни сусрети, трибине, излпжбе 
● Прганизпваое акције ''Месец дана коиге'' – ппсетити сајам коига у Бепграду 

В СТРУЧНП УСАВРШАВАОЕ БИБЛИПТЕКАРА  

Пдвијаће се прекп : НБ, струшних актива щкпле и струшних актива библиптекара, 
семинара и индивидуалнп струшнп усаврщаваое. 

                        ГПДИШОИ И МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ЗА ШКПЛСКУ 2019./2020. 

ПРПГРАМ РАДА ШКПЛСКПГ БИБЛИПТЕКАРА 

  

У щкплскпј 2020/21. гпдини у щкплскпј библиптеци радиће библиптекар са 50% пд пунпг 
раднпг времена. 

  

Библиотека ОШ „ Миша Стојковић“ Гај 

  

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА  36 НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ 

  

-180 радних дана, 8 ненаставних недеља- 

  

                            Месец  IX  -     X  -   XI   -     XII   -   I   -  II -  III   - IV   -  V

 - VI 

  

             Бр.радних дана  21  -    23 -  21  -  15  -  13  - 20   -  21   -15   - 21  -   12 

  

             Рад са децом      126 - 138  -126 -    90 -   78  - 120  -126 - 90  - 126 -  72  

  

            Остали послови  44   - 46 -   44   -    30 -  26   -  40  -  42  -  30   - 44   - 24 

  

IX X XI XII I II III IV V V I 



108 

 

  21   23   21   15 13   20  21 15  21 12 

126 138 126 90 78 120 126 90 126 72 

  44   46   44   30  26    40   42 30   44 24 

УКУПНП:------1760 сати 

  

  

  

СЕПТЕМБАР 

  

·         Планираое и прпграмираое                                                                                 9 сати 

Израда глобалног и оперативних планова рада 

 Формирање библиотечке секције 

·         Васпитнп – пбразпвна делатнпст                                                                        64 сати 

Упознавање ученика са радом библиотеке 

Пружање помоћи при избору литературе и обука ученика за самостално 

коришћење комплетне библиотечке грађе 

Одржати библиотечки час у првом разреду 

·         Сарадоа са наставницима,директпрпм,...                                                        12 сати 

Договор о коришћењу библиотечког простора и опреме у току месеца 

Договор око обраде лектире 

Договор о преплати на периодику за текућу школску годину 

Информација о библиотечкој грађи 

·         Библиптешка-инфпрмаципна делатнпст                                                             42 сатa 

Реализација стручних библиотечких послова-обрада 20 нових књига 

Рад на каталогу за наведену принову фонда 

Формирање картотеке и матичне књиге уписа 

Вођење дневне статистике 
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·         Културна и јавна делатнпст                                                                                      6 сата 

Рад  школског информативног гласила 

Успостављање сарадње са културним институцијама у месту 

Обележавање  међународног дана писмености 8. Септембар 

Обележавање Европског дана језика 26.септембар 

·         Струшнп усаврщаваое                                                                                            17 сата 

Посета угледним часовима 

·         Пстали ппслпви                                                                                                        42 сата 

Сарадња са стручним већима природних и друштвених наука 

Разговор са учитељицама првих разреда након одржаних родитељ 

ских састанака 

Сарадња са издавачким кућама 

Обављање текућих послова за потребе школе поверених од стране 

Директора,... 

ОКТОБАР 

  

·         Планираое и прпграмираое                                                                               8 сати 

  Израда месечног плана за октобар 

  Израда плана рада секције 

·         Васпитнп – пбразпвна делатнпст                                                                      58 сати 

  Издавање књига од 11 до 14 сваког радног дана 

  Рад са библиотечком секцијом 

  Одржавање библиотечког часа у другом разреду 

·         Сарадоа са наставницима,директпрпм,...                                                       8сати 

  Договор са учитељима и наставницима око обраде лектире 

  Планирање набавке стручне литературе 

  Посета сеоској библиотеци 

·         Библиптешка-инфпрмаципна делатнпст                                                        38 сати 

  Обрада књига 
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  Вођење дневне статистике 

  Сређивање картотеке и књиге инвентара 

·         Културна и јавна делатнпст                                                                                   12 сати 

  Организација око Дечије недеље 

  Дан школе 12.октобар 2019.г. 

  Посета Сајам књига у Београду 

   Обележавање Светског дана школских библиотекара 

 -Последњи понедељак у октобру- 

·         Струшнп усаврщаваое                                                                                              4 сата 

  Читање стручне литературе 

  Рад на итернету 

·         Пстали ппслпви                                                                                                         40 сати 

  Пружање медијатекарских услуга запосленима 

  Присуствовање састанцима стручног већа наставника српског језика 

  Извршавање послова одобрених од стране директора 

  Сређивање библиотечког простора 

  

  

НОВЕМБАР 

  

·         -Планираое и прпграмираое                                                                             8 сати 

  Израда месечног плана рада 

·         -Васпитнп –пбразпвна делатнпст                                                                   58 сати 

  Рад у библиотеци 

  Рад са секцијом 

  Практичан час са трећим  разредом 

·         -Сарадоа са  наставницима,директпрпм,...                                                8 сати 

  Присуствовање седницама Одељенских већа 
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  Присуствовање седницама Наставничког већа 

  Извештај о раду библиотекара 

  Договор о потребној стручној литератури 

·         -Библиптешка-инфпрмаципна делатнпст                                                    32 сата 

  Сређивање књиге инвентара 

  Обрада књига –сигнатура,печатење... 

  Евиденција дневне статистике 

·         -Културна и јавна делатнпст                                                                                  4 сата 

  Израда паноа 

  Оперативни задаци у школском часопису 

  Обележавање Европског дана науке 7.новембар 

  Обележавање Међународног дана детета 20. новембар 

·         -Струшнп усаврщаваое                                                                                                 4 сата 

  Консултације са  председником Друштва школских 

  библиотекара Србије за стручне семинаре 

  Рад на рачунару-интернет 

·         -Пстали ппслпви                                                                                                           42сата 

  Договор са учитељима нижих разреда о даљем раду након одржаних 

  родитељских састанака на крају трећег класификационог периода 

  Обављање текућих послова одобрених од стране директора,... 

  

ДЕЦЕМБАР 

  

·         Планираое и прпграмираое                                                                             8 шаспва 

  

--Израда плана и програма за децембар месец 

--Разрада плана рада за рад секције 

·         Васпитнп-пбразпвана делатнпст                                                                        60 шаспва 
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--Рад библиотеке од 11-до 14 часова 

--Обрада књига 

-Час у четвртом разреду 

·         Сарадоа са наставницима...                                                                                8 шаспва 

--Договор са лителарним секцијама виших и нижих  разреда 

--Договор око школске славе 

--Припреме за прославу Нове године 

·         Библиптешка-инфпрмаципна делатнпст                                                        30шаспва 

--Сређивање документација 

·         Културна и јавна делатнпст                                                                                 6 шаспва 

--Учествовање на приредби 

--Сређивање паноа 

--Сређивање школских новина 

 -Обележавање Дана библиотекара Србије 14.децембар 

·         Струшнп усаврщаваое                                                                                             4шаса 

--Рад на интернету 

·         Пстали ппслпви                                                                                                      32 шаспва 

--Сређивање библиотечког простора 

  

ЈАНУАР 

·         Планираое и прпграмираое                                                                                   2  сатa  

--Израда месечног плана у јануару 

  

·         Васпитанп пбразпвана делатнпст                                                                          30 сати 

--Рад библиотеке од 11- до 14 часова 

--Библиотечки час са ученицима првих разреда 

·         Сарадоа са наставницима                                                                                        4 сата  

--Седнице НВ и ОВ  
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--Договор за часопис 

·         Библиптешка –инфпрмаципна                                                                                  12 сати 

--Сигнатура, печатирање,картотека и статистика 

·         Културна и јавна делатнпст                                                                                        2сата 

--Прослава приредбе Светога Саве 

·         Струшнп усаврщаваое                                                                                                 4 сати 

--Самовредновање 

·         Пстали ппслпви                                                                                                             10  сати 

--Сви послови одобрени од стране директора,психолога...   

  

  

ФЕБРУАР 

  

·         Планираое ипрпграмираое                                                                             8 сати 

--Израда месечног плана за фебруар 

--Разрада плана рада секције 

·         Васпитнп- пбразпвана делатнпст                                                                   54 сата 

--Рад библиотеке од11- до 14 

--Час са 5. разредом 

·         Сарадоа са наставницима...                                                                            10 сати 

--Договор за  уџбенике,лектире  

--Сарадња са издавачким кућама 

·         Библиптешка –инфпрмаципна делатнпст                                                 34 сати 

--Сређивање књиге инвентара 

·         Културна и јавна делатнпст                                                                             4 сата 

--Изложба књига 

--Сређивање паноа 

 -Обележавање Међународног дана матерњег језика 21. Фебруар 
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 -Обележавање националног дана књиге 28. фебруар 

  

·         Струшнп усаврщаваое 

-интернет                                                                                                               10 сати 

·         Пстали ппслпви                                                                                                    40 сати 

   --Сређиване књига,полица... 

  

  

МАРТ 

  

·         Планираое и прпграмираое                                                                            8 сати 

-разрада месечног плана 

-планирање рада организације секције 

·         Васпитнп – пбразпвна делатнпст                                                                   70 сати 

-издавање књига од 11 до 14 часова 

-одржавање 1 библотечког часа у трећим и седмим разредима 

-сређивање библиотечког паноа 

·         Сарадоа са наставницима,...                                                                          14 сати 

-ућешће у тимовима 

-рад у новинараској секцији 

-договор са руководиоцима рецитаторских секција око 

  општинске смотре рецитатора 

-Библиотечи час са 6. разредом 

·         Библиптешка-инфпрмаципна делатнпст                                                      40 сати 

-евиденција стручне литературе 

-обрада књига 

-вођење дневне статистике 

-сређивање књиге инвентара за монографску публикацију 
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-иформисање ученика о значају штампе 

·         Културна и јавна делатнпст                                                                             4 сата 

-Обележавање дана слободе приступа информацијама 16.март 

-обележавање Светког дана поезије 21. март 

-изложба школске лектире 

-рад у школском часопису 

·         Струшнп усаврщаваое                                                                                      4 сата 

-интернет,стручна литература,... 

·         Пстали ппслпви                                                                                                  42 сата 

-сређивање библиотечког простора 

-сређивање медиотеке 

-сређивање школске документације                         

  

АПРИЛ 

  

·         Планираое и прпграмираое                                                                                  8 сати 

-Израда месечног плана рада 

·         Васпитнп-пбразпвна делатнпст                                                                           50 сати 

-Издавање књига 

-Израда паноа 

-Рад секције 

-Час са ученицима седмог разреда 

·         Сарадоа са наставницима…                                                                                   10 сати 

-Разматрање понуда за школску лектиру 

-Договор с наставницима у вези куповине лектира 

·         Библиптешка-инфпрмаципна делатнпст                                                           32 сати 

-Рад на књизи инвертара 

-Вођење дневне статистике 
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-Сређивање картотеке 

·         Културна и јавна делатнпст                                                                                     6 сата 

-Израда школског часописа 

-Обележавање Међународног дана дечје књиге 2.април 

-Обележавање Светског дана књиге и ауторских права 23.април 

·         Струшнп усаврщаваое                                                                                               6 сата 

-Присуствовање стручним активима, већима 

-Рад на интернету 

  

·         Пстали ппслпви                                                                                                           26 сати 

-Сређивање школске документације 

-Сређивање библиотечког простора 

  

МАЈ 

  

  

·         Планираое и прпграмираое                                                                                12 сати 

-Израда месечног плана за мај месец 

·         Васпитнп-пбразпвна делатнпст                                                                          72 сата 

-Издавање књига и белатеристике сваког радног дана од 11-14ч 

-Одржати библиотечки час у осмим разредима 

-Помоћ око припремне наставе математике и српског језика 

-Рад у библиотечкој секцији 

·         Сарадоа са наставницима,...                                                                            24сати 

-Договор око реализације часова лектире нижих и виших разреда 

-Информисање комплетно наставног особља о приновљеној библио- 

 течкој грађи 

-          Час са псмим разредпм 
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-          Сарадоа у вези прпфесипналне пријентације псмака 

·         Библиптешка-инфпрмаципна делатнпст                                                           52 сата 

-Вођење дневне статистике 

-Физичка обрада купљених књига 

-Сређивање књиге инвентара 

·         Културна и јавна делатнпст                                                                                 6 сата 

-Сређивање паноа 

-Прикупљање,писање и слање извештаја остварених успеха наших ученика на   

 такмичењима,ликовних и литерарним конкурса за новине,часописе,... 

·         Струшнп усаврщаваое                                                                                                 8 сата 

-Читање стручне литературе 

-Рад на интернету 

-Консултације с библиотечким радницима на територији Општине Панчево 

·         Пстали ппслпви                                                                                                         44 сата 

-Сређивање библиотечког простора 

-Сви послови одобрени од стране директора,психолога,... 

  

ЈУН 

  

·         Планираое и прпграмираое                                                                       4 сата 

-Израда месечног плана 

·         Васпитнп-пбразпвна делатнпст                                                                    34 сати 

-Издавање  књига 

-Прикупљање књига 

-Анализа рада библиотечке секције 

·         Сарадоа са наставницима                                                                              6 сати 

-Присуствовање седницама одељенским и наставничким 

  већима 

-Помоћ при подели уџбеника 
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-Враћање задужених књига 

·         Библиптешка- инфпрмаципна делатнпст                                                 16 сати 

-Реализација стручних послова 

-Сређивање картотеке 

·         Културна и јавна делатнпст                                                                               6 сата 

-Сређивање школских интерних новина 

-Саветодавна информација Комисији за културни живот школе 

  у реализацији завршне манифестације на крају сколске године 

·         Струшнп усаврщаваое                                                                                        8 сата 

-Актив школских библиотечких радника    

·         Пстали ппслпви                                                                                                 22 сата 

-Обављање послова одобрених од стране директора школе  

  

АВГУСТ 

-          Припрема за почетак нове школске године 

-          Седнице Наставничког већа 

-          Састанци тимовима и активима и стручних већа 

-          Извештај о раду библиотеке 

-          Извештај о раду секција 

-          Извештаји о стручном усавршавању 

-          Извештај о раду у школском часопису 

-          Израде планова рада за библотеку ,секције новина истручног усавршавања 

-          Сређивање књижног фонда 

-          Утврђивање стања кнњига 

-          Заштита оштећене библиотечке грађе 

-          Просторно уређење школске библиотеке 
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Прпграм рада библиптекара пбухвата и друге задатке и ппслпве утврђене ГПРШ. 

3.10. План рада секретара щкпле 

Радни пднпси : 

- Припрема и израда угпвпра п раду и других аката кпјима се уређују међуспбна 

права, пбавезе и пдгпвпрнпсти, 

- Израда рещеоа п задужеоу за заппслене, 

- Израда ппнуда и текста анекса угпвпра п раду за све заппслене , кпји се пднпсе на 

зараду, у складу са динамикпм прпмене кпефицијента и пснпвица кпје пдређује 

закпнпдавац  

- Израда рещеоа п пдмприма и пдсуствима заппслених, 

- Впђеое и ажурираое матишне евиденције 

- Пстали ппслпви из пве пбласти, у складу са пптребама ппслпдавца, 

- Праћеое правне регулативе из пве пбласти и усклађиваое ппщтих и ппјединашних 

аката у складу са изменама  

Васпитнп-дисциплински ппступак према ушеницима : 

- Ушествпваое у впђеоу васпитнп-дисциплинских ппступака, у складу са пптребама, 

израда рещеоа у тпку и на крају ппступка, 

- Праћеое прпписа кпји се пднпсе на пву пбласт  

Нпрмативни ппслпви :  

- Праћеое измена закпна и других прпписа из пбласти пбразпваоа и других пбласти 

кпјима је пбухваћенп пснпвнп пбразпваое и усклађиваое ппщтих аката щкпле са 

истим  

- Уппзнаваое заппслених са текућпм закпнскпм регулативпм и свим прпменама , 

- У вези са прпменпм правилника кпји се пднпсе на струшнп усаврщаваое планиранп 

је , у сарадои са психплпгпм, уппзнаваое запслених са свим актуелнпстима кпја се 

пднпсе на пбласт струшнпг усаврщаваоа. 

Рад у прганима управљаоа щкпле : 

- Припрема и впђеое записника на седницама Шкплскпг пдбпра  

- Даваое пбразлпжеоа при разматраоу ташака дневнпг реда кпје се пднпсе на 

правну регулативу, 

- Израда Извпда из записника са седница Шкплскпг пдбпра , впђеое архиве 

Шкплскпг пдбпра 

Административни и други ппслпви : 

- Издаваое пптврда ушеницима, 

- Ппслпвна кпресппденција, впђеое делпвпдника и архивираое предмета , 

- Впђеое архиве 
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- Ушествпваое у спрпвпђеоу ппступка јавних набавки, 

- Заступаое щкпле пред државним прганима, пп пунпмпћју директпра 

Струшнп усаврщаваое: 

- Кприщћеое струшне литературе, пдлазак на семинаре и другп, 

- Кпнтактираое са надлежним министарствима и секретаријатима 
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IV. ПСТВАРИВАОЕ ДРУГИХ ПРПГРАМА 

4.1. Прпграми културне и јавне делатнпсти 

Према свпјпј функцији и раду, щкпла има пбавезу да прганизује културну и јавну 
делатнпст. Пбим и садржај пве активнпсти  је услпвљен пптребама ушеника и друщтвене 
средине у кпјпј щкпла делује. У пвпј пбласти щкпла у сарадои са другим прганизацијама и 
институцијама нарпшитп ппмаже: прганизпваоу разнпврсних акција и манифестација, 
такмишеоа, приредби, излпжби, прпслава и другп щтп је везанп за знашајне  датуме 
щкпле и места. Пви прпграми ће се пстваривати крпз планпве кпје ће дпнети струшни 
пргани и ушенишке прганизације, а у кпјима ће бити пбухваћени садржаји кпји ће 
уважавати мпгућнпст щкпле и пптребе друщтвене средине.  

У щкплскпј 2020/2021. се планира пбележаваое: 

▪ Пријема првака 
▪ Дешије недеље 
▪ Дана щкпле 
▪ Сајма коига 
▪ Дана прпсветних радника 
▪ Дана  примирја у Првпм светскпм рату 
▪ Нпве гпдине 
▪ Светпг Саве 
▪ Дана Државнпсти 
▪ Пбележаваое знашајних датума у вези прирпдних и друщтвених наука 
▪ Дана жена 
▪ Дана защтите живптне средине 
▪ Дана сећаоа на жртве хплпкауста,генпцида и других жртава фащизма у 

Другпм светскпм рату 
▪ Празника рада 
▪ Дана ппбеде  

▪ Видпвдана 

4.2. Кпрективни педагпщки рад 

Пвај вид рада мпже се пранизпвати пд I дп VIII разреда са пп једним шаспм 
седмишнп за ушенике са маоим сметоама у физишкпм и психишкпм развпју. 

Специјалнп васпитнп-пбразпвни рад у редпвнпј пснпвнпј щкпли ппдразумева рад 
са децпм кпја имају хрпнишна пбпљеоа, или извесне сметое и тещкпће у ппщтем развпју, 
али су им пснпвне функције пшуване. Пваква деца се теже адаптирају на щкплске услпве 
такп да прганизпваое специјалнпг васпитнп-пбразпвнпг рада има за циљ да ппмпгне пвпј 
“благп хендикепиранпј деци” да се уклппе у редпвну пснпвну щкплу и савладају свпје 
пбавезе у опј. 

Класификација ушеника са минималним пщтећеоима и хрпнишним пбпљеоима са 
врщи у пквиру следећих категприја: пщтећеое вида,пщтећеое слуха, пщтећеое гпвпра и 
гласа, физишка пщтећеоа, хрпнишна пбпљеоа, спцијалне и емпципналне сметое, 
интелектуалне сметое. 
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Специјалнп васпитнп-пбразпвни рад се пдвија у три фазе: 

● Пткриваое деце са минималним пщтећеоима и хрпнишним пбпљеоима; 
● Упућиваое пве деце у специјализпване устанпве и 
● Праћеое развпја и напретка пве деце у редпвнпј пснпвнпј щкпли и тимски рад са 

струшоацима разлишитих  институција. 

 Прва прелиминарна тријажа за специјални васпитнп-пбразпвни рад врщи се при 
упису у щкплу приликпм,  психплпщкпг тестираоа. Следећа детаљна тријажа врщи се у 
тпку првпг разреда. 

Упућиваое пве деце се врщи у разлишите устанпве у зависнпсти пд типа пщтећеоа 
(щкплски диспанзер, Инситут за менталнп здравље и др.). На пример, деца са 
ппремећајима гпвпра и гласа се упућују кпд лпгппеда у Дпм здравља на преглед и 
пдгпварајуће вежбе.Укпликп деца већ иду на пдгпварајуће третмане тп се евидентира 
ради праћеоа напретка у тпку щкплпваоа. 

Праћеое развпја пве деце пд првпг дп шетвртпг разреда укљушује разгпвпр са 
ушитељем, рпдитељима, ппсебнп пбраћаое пажое при ппсети шаспвима и индивидуални 
рад са дететпм.. 

Праћеое пд петпг дп псмпг разреда се пднпси на  разгпвпр са пдељенским 
старещинпм, предметним наставницима, рпдитељима, пдељеоем и са ушеникпм кпји има 
прпблеме (саветпдавни рад психплпга). 

 Ушеници са спцијалним и емпципналним или интелектуалним сметоама имају свпј 
дпсије кпд психплпга щкпле ради пткриваоа узрпка пваквпг стаоа детета и предузимаоа 
пдгпварајућих мера, кап и  праћеое развпја и напредпваоа у щкплским активнпстима.. 

Укпликп психплпг сматра да су сметое теже прирпде пваква деца се упућују у 
развпјнп саветпвалищте кпд дешјег психплпга у надлежнпј институцији (кпд 
интелектуалних сметои), или и једнп и другп (акп су сметое кпмбинпване). Пд великпг 
знашаја је и сарадоа са интереспрнпм кпмисијпм.  

4.3. Припремна настава 

Припремну наставу за ушенике упућене на разредни, пднпснп ппправни испит пд IV 
дп VIII разреда щкпла ће прганизпвати пре ппшетка испитнпг рпка, најмаое пет дана са пп 
два шаса наставе у тпку дана пп предмету. 

4.4. Припремна настава за пплагаое заврщнпг испита 

Припремна настава за пплагаое Заврщнпг испита прганизује се према 
РПШ-у и индивидуалним Планпвима наставника за извпђеое припремне 
наставе. Планпви припремне наставе дају се у Прилпгу. 
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V. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНПВИ И ПРПГРАМИ НАСТАВНИКА 

Наставници и струшни сарадници припремају свпје индивидуалне пперативне 
планпве рада за ппједине наставне пбласти и пдређене видпве ваннаставних активнпсти, 
а на пснпву Правилника п наставнпм плану и прпграму за пснпвну щкплу и задужеоа у 
пквиру 40-тп шаспвне радне недеље за текућу щкплску гпдину. 

Индивидуални планпви и прпграми наставника пбухватају следеће видпве наставе 
и ваннаставних активнпсти: редпвну нааставу, дппунску наставу, дпдатну наставу, 
припремну наставу кап и ваннаставне активнпсти. 

Пви прпграми и планпви су саставни деп щкплских прпграма пд првпг дп псмпг 
разреда. Индивидуалне планпве рада наставници предају директпру щкпле у 
електрпнскпм пблику дп 1.9. за текућу щкплску гпдину.  



124 

 

VI. ПРПГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНПСТИ 

6.1. Друищтвенп-технишке, хуманитарне и културне активнпсти 

Пва активнпст пстварује се у свим разредима у складу са мпгућнпстима ушеника и 
пптребама друщтвене средине. Прпгрампм друщтвенп-кприснпг рада пбухватићемп 
ппдрушје рада кап стп  су: 

- активнпсти везане за щкплску средину (уређиваое, пдржаваое и пбликпваое 
щкплске средине); 

- акције сплидарнпсти (нпвшани прилпзи, прикупљаое пдеће, пбуће,  коига итд). 

Друщтвенп кпристан рад планира се дп 10 шаспва за ушенике пд I дп IV разреда, а 
за ушенике пд V дп VIII разрда дп 15 шаспва гпдищое. Брпј шаспва предвиђених за 
друщтвенп кпристан рад реализпваће се према мпгућнпстима щкпле. 

У пквиру ппдрушја рада за све разреде пд V дп VIII планирамп свакпдневнп 
пдржаваое щкплске ушипнице, а радпви пкп щкпле (уређиваое  и пдржаваое щкплске 
средине) два пута гпдищое, у јесен и прплеће. 

У пквиру друщтвенп–кприснпг рада щкпла ће сарађивати са  друщтвеним 
прганизацијама у месту, пп пптреби, а такпђе и са Меснпм  заједницпм у активнпстима 
уређиваоа и пдржаваоа паркпва и центра села. 

Све активнпсти прпизвпднпг и друщтвенпг рада имаће за циљ защтиту живптне 
средине. 

Васпитна активнпст ушеника кап щтп је прпизвпдни и други друщтвенп-кприсни рад 
дппринпси ппбпљщаоу и унапређиваоу услпва живпта и развпју свпје щкпле и средине у 
кпјпј ушеници живе. 

Најважнији задаци су: 

- развијаое навика ушеника да сталнп и раципналнп пбављају разлишите ппслпве, 
ради задпвпљаваоа лишних пптреба, пдржаваое и естетскпг уређиваоа щкплске и 
прирпдне средине, 

- ушествпваое у акцијама сплидарнпсти, 
- псппспбљаваое и навикаваое да у пствариваоу прпизвпднпг и другпг  друщтвенп-

кприснпг рада кпристе стешена знаоа и вещтине и практишнп их примеоују, 
- уппзнаваое карактеристике ппјединих пбласти рада, прпвераваое  сппствених 

склпнпсти, 
- развијаое пдгпвпрнпсти, ппстпваое радне дисциплине и правилнп прпцеоиваое 

свпг рада кап и рада других. 

Ушеници пд I дп IV разреда: 

- пдржаваое и уређиваое ушипница, 
- уређиваое панпа, зидних нпвина, 
- садоа и негпваое цвећа, 
- пдржаваое и уређиваое щкплскпг хпдника и двприщта, 
- прикупљаое секундарних сирпвина, 
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- ушествпваое у хуманитарним акцијама, 
- акције сплидарнпсти, прикупљаое пдеће, пбуће, коига и друге врсте ппмпћи за 

друга, другарицу из пдељеоа. 

Ушеници пд V дп VIII разреда: 

- уређиваое и пдржаваое ушипница и щкплске зграде, 
- прављеое и уређиваое панпа, 
- прављеое пшигледних средстава, 
- дежурствп ушеника у щкпли, 
- пдржаваое и уређиваое щкплскпг двприщта, 
- пдржаваое сппртских терена, 
- пкппаваое садница у двприщту, 
- акције сплидарнпсти у пквиру ПЗ и ушествпваое у хуманитарним акцијама, 
- сакупљаое секундарних сирпвина. 

За реализацију прпизвпднпг и другпг друщтвенп кприснпг рада задужене су 
пдељенске старещине пд I дп VIII разреда. 

6.2. Хпр 

Рад хпра старијих разреда (V дп VIII разреда ) се пстварује са 36 шаспвагпдищое, 
кап слпбпдна активнпст према ппредељеоу ушеника. Плана рада хпра је дат у Прилпгу. 

6.3. Дпдатни васпитнп–пбразпвни рад 

Пве активнпсти се прганизују за ушенике пд IV дп VIII разреда са ппсебним 
сппспбнпстима, склпнпстима и интереспваоа за ппједине предмете у трајаоу пд 1 шаса 
седмишнп, пднпснп са пп 36 шаспва пд IV дп VII разреда и са пп 34 шаспва за ушенике VIII 
разреда. Планираое садржаја и реализације пвпг вида васпитнп-пбразпвнпг рада 
урадиће, према задужеоима, предметни наставници. План дпдатнпг васпитнп – 
пбразпвнпг рада дат је у Прилпгу. 

6.4. Дппунска настава 

Дппунска настава се прганизује пд I дп VIII разреда кпјима је пптребна ппмпћ у 
савладаваоу прпграма и ушеоу са једним шаспм седмишнп. Планираое садржаја дппунске 
наставе ће изврщити предметни наставици. План дппунске наставе дат је у Прилпгу. 

6.5. Прпграм екскурзије 

Прпграм за пствариваое екскурзија у првпм и другпм циклусу пснпвнпг 
пбразпваоа и васпитаоа.  

Нижи разреди: Гај-Нпви Сад-Сремски Карлпвци 

Вищи разреди. Гај-Тпппла -Аранђелпвац  

Циљ и задаци 
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Циљ екскурзије, кап пблика пбразпвнп-васпитнпг рада, јесте да дппринесе 
пствариваоу циљева и задатака пбразпваоа и васпитаоа,циљева и задатака наставних 
предмета, кап и неппсреднп уппзнаваое саппјавама и пднпсима у прирпднпј и 
друщтвенпј средини, са културним,истпријским и духпвним наслеђем и са привредним 
дпстигнућима. 

Задаци екскурзије су: 

- прпдубљиваое, прпщириваое и пбпгаћиваое знаоа и искустава ушеника, 
- ппвезиваое и примеоиваое знаоа и умеоа, 
- развијаое љубави према птацбини, оенпј истприји, култури и прирпдним 
лепптама, негпваое ппзитивнпг пднпса према свим оеним грађанима и оихпвим 
наципналним, културним, етишким и естетским вреднпстима, 
- негпваое сплидарнпсти, хуманизма, другарства и псећаја заједнищтва, 
- усппстављаое неппсреднијих пднпса између наставника и ушеника и ушеника 
међуспбнп, 
- прпушаваое пбјеката и фенпмена у прирпди, 
- упшаваое узрпшнп-ппследишних пднпса у кпнкретним прирпдним и друщтвеним 
услпвима, 
- уппзнаваое с нашинпм живпта и рада људи ппјединих крајева, 
- развпј и практикпваое здравих стилпва живпта, 
- развијаое свести п знашају пдрживпг развпја и изграђиваое екплпщких навика и 
навика защтите живптиоа, 
- развијаое сппспбнпсти прпналажеоа, анализираоа и саппщтаваоа инфпрмација 
из разлишитих извпра, 
- пснаживаое ушеника у прпфесипналнпм развпју, 
- ппдстицаое сампсталнпсти ушеника и оихпве пдгпвпрнпсти за сппственп 
ппнащаое, 
- развијаое сппспбнпсти пријентације у прпстпру. 

У щкплскпј 2018/2019.гпдиниправац и трајаое екскурзије утврдиће се у сарадои са 
ушеницима, наставницима и саветпм рпдитеља щкпле, а избпр агенције ће се пбавити 
путем јавне набавке. Реализација екскурзија се планира за 25.мај 2019. гпдине. 

Упутствп за пствариваое екскурзија 

Мнпга знаоа, умеоа и ставпве ушеници најцелисхпдније стишу и развијају крпз 
активнпсти кпје се пдвијају ван ушипнице. Екскурзије су затп важан пблик рада са 
ушеницима кпји пружа велике мпгућнпсти за пствариваое брпјних задатака пбразпваоа и 
васпитаоа. Наведенезадатке екскурзије, кпји су брпјни и разнпврсни, треба ппсматрати 
крпз шиоеницу да се екскурзије реализују тпкпм целпкупнпг пснпвнпг пбразпваоа и 
васпитаоа и да ппстпји кумулитивни ефекат тпг пблика рада, кпји најшещће није мпгуће 
пдмах у целпсти сагледати. Пуни смисап и пправданпст ппстпјаоа екскурзије је управп у 
оенпј трансфернпј вреднпсти на даљи развпј ушеникпве лишнпсти.  

У избпру прпграмских садржаја и марщрута екскурзија, кап и оихпвпг трајаоа, 
пптребнп је узети у пбзир захтеве наставних прпграма свих предмета кпје ушеници 
изушавају у тпј щкплскпј гпдини, циљеве и задатке екскурзије, узраст ушеника и оихпве 
психпфизишке сппспбнпсти. У струшнпј припреми ушествују сви наставници впдећи рашуна 
да се крпз екскурзију щтп вище ппвежу пбразпвнп-васпитни захтеви разлишитих наставних 
предмета. У струшним и педагпщкп-метпдишким припремама, имајући у виду циљ и 
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задатке сваке екскурзије, наставници треба пажљивп да се уппзнају са марщрутпм и 
мпгућнпстима кпје пна пружа, какп за стицаое нпвих, такп и за прпдубљиваое и 
систематизацију већ усвпјених знаоа. 

Наставнишкп веће мпже да пдреди једнпг наставника за струшнпг впђу пута, кпји ће 
на себе преузети пбавезу струшне припреме екскурзије. Пн ће, кпнсултујући предметне 
наставнике и дпступну литературу (прирушнике, мпнпграфије места, прпспекте, туристишке 
впдише, путпписе...), сашинити пперативни план рада за сваки дан на екскурзији, са 
прецизнп пдређеним пбјектима и местима кпји ће бити ппсећени и активнпстима кпје 
треба реализпвати. Пперативни план екскурзије биће саппщтен ушеницима, а предметни 
наставници мпгу да фпрмирају ушенишке групе кпје ће дпбити задужеое да, на пснпву 
преппрушене литературе, саставе кратке реферате кпји ће бити прпшитани приликпм 
ппсете пдређенимпбјектима или тпкпм путпваоа крпз ппједине крајеве. Ппмпћ у 
припреми екскурзије мпгу пружити и рпдитељи кпји ппседују знаоа и искуства 
релевантна за оену прганизацију и реализацију. 

На екскурзији треба впдити рашуна п физишкпм и психишкпм капацитету ушеника 
пдређенпг узраста, ппсебнп п правилнпј расппдели активнпсти и перипда пдмараоа. Збпг 
пбиља утисака и специфишних пкплнпсти у кпјима се пдвија екскурзија тещкп је дужи 
временски перипд пдржавати пажоу ушеника. Треба избегавати ппщирна предаваоа, 
пбјащоеоа са великим брпјем ппдатака и активнпсти кпје су дугптрајне и замарајуће. Деп 
времена мпже се ппсветити прганизпваоу такмишеоа у разним дисциплинама: фудбалу, 
кпщарци, пдбпјци, тршаоу, скакаоу, певаоу, рецитпваоу, квизпвима и сл. 

Пре разгледаоа некпг пбјекта билп би кприснп пдржати кратак састанак са 
тампщоим струшоацима (кустпсима, впдишима, инжеоерима...), уппзнати их с циљем 
ппсете и замплити их да оихпвп излагаоебуде прилагпђенп ушеницима. Акп излагаое 
струшнпг впдиша превазилазимпгућнпсти ушеника да га разумеју, наставник треба да 
интервенище и пружи ппјащоеоа кпја пдгпварају предзнаоу ушеника, оихпвпм узрасту и 
интереспваоима. Ппдразумева се да сва излагаоа на екскурзији кпјима се пбјащоавају 
разлишите ппјаве у прирпди и друщтву мпрају бити на пптребнпм наушнп-струшнпм нивпу. 

Ппсете привредним предузећима треба искпристити за пптпуније инфпрмисаое 
ушеника п ппјединим занимаоима какп би се пп заврщетку пснпвнпг пбразпваоа и 
васпитаоа лакще ппределили за пдређени ппзив. Реализација ппстављенпг циља 
екскурзије у великпј мери зависи пд сппспбнпсти наставника да са ушеницима успещнп 
ради и ван ушипнице. Оегпва улпга је сада слпженија и захтевнија, јер псим щтп 
прганизује и реализује предвиђене активнпсти, брине и п безбеднпсти ушеника кпји су 
тпкпм екскурзије пдвпјени пд свпјих ппрпдица.  

У свпм раду наставник треба да уважава узрасне карактеристике ушеника, разлике 
у оихпвим пптребама и мпгућнпстима, да ппдстише сарадоу и тимски рад, сампсталнпст и 
лишну пдгпвпрнпст. 

Пп ппвратку са екскурзије, стешена знаоа и искуства треба щтпвище интегрисати 
унаставни прпцес. Ппжељнп је са ушеницима разменити утиске, изврщити систематизацију 
и пбраду ппдатака дпбијенихтпкпм екскурзије, а пд прикупљенпг материјала (цртежи и 
фптпграфијемузејских експпната, биљнпг и живптиоскпг света, културнп-
истпријскихсппменика, устанпва културе, прирпдних леппта...) приредити излпжбу,кап 
пригпдан нашин да се реализпвана екскурзија представи на нивпущкпле. 
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6.6. Прпграм прганизпваних ппсета 

Прпграм прганипзпваних ппсета планиран је у пквиру прпграма прпфесипналне 
пријентацијеу циљу реалних сусрета са светпм рада и пбиласка кпмпанија и фирми у 
пкплини. Прпграм се кпнкретузује тпкпм щкплске гпдине у складу са планпм тима за ПП. 

Планира се и ппсета Сајму коига, Сајму пбразпваоа кап и наушним, културним и 
другим институцијама у складу са планпвима струшних већа.  
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VII. ППСЕБНИ ПРПГРАМИ ВАСПИТНП-ПБРАЗПВНПГ РАДА 
 

7.1. Прпграм прпфесипналне пријентације ушеника 

ВРСТА 

АКТИВНПСТИ 
НАЧИН РАДА  -  ПБИМ 

а)  пбавезне 
наставне 
активнпсти 

 I дп VIII планирати ппгпдне садржаје за уппзнаваое пснпвних карактеристика и 
захтева ппјединих струка и занимаоа; 

  упцаваое склпнпсти и интереспваое уценика и предузимаое мера за оихпвп 
даље ппдстицао и развпј; 

  утицати на уценике да и сами активније уцествују у стицаоу инфпрмација п 
раду, занимаоима и да их уппредјују са свпјим индивидуалним склпнпстима;                         

  усмеравати прпфесипнални развпј уценика према задацима пбразпваоа и 
васпитаоа и правилнпм пднпсу  према раду, развијаоу радних навика, културе 
рада, ппдједнакпј вреднпсти свих пблика људскпг рада. 

б) ваннаставне 
активнпсти 

 V дп VIII пптпуније уппзнаваое пдгпварајуцих ппдруцја  и занимаоа; 

  III дп VIII крпз пдељенску заједницу развијати друственп кпристан рад , 
сппртски зивпт, хпр и пркестар, дппунски рад, дппринпсити усмераваоу радних 
и других активнпсти свих уценицких прганизација, утицати на  прпфесипнални 
развпјуценика; 

  V дп VIII крпз прпграм разнпврсних секција слпбпдних активнпсти, дпдатнпг 
рада, друственп кприсних и радних акција, активнпсти свих уценицких 
прганизација, утицати  на прпфесипнални развпј уценика. 

 

7.1.1. Пблици рада на прпфесипналнпј  прјентацији 
 

САДРЖАЈ РАДА НПСИПЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

предаваое за ушенике и рпдитеље наст. разредне наставе 

какп развити радне навике кпд деце разредни старещина 

утицај рпдитеља на развпј деце и интереспваоа разредни старещина 

Свпјим радпм дппринпсимп и свпм селу разредни старещина 

Занимаое људи и главне привредне гране у нащем крају разредни старещина 

Какп рпдитељи мпгу да ппмпгну свпјпј деци при избпру занимаоа разредни старещина 

Успех у щкпли, избпр щкпле и занимаоа разредни старещина 

На кпји нашин мпжемп уппзнати занимаоа разредни старещина 

Фактпри кпји утишу наизбпр занимаоа разредни старещина 

Типишне грещке кпје шине рпдитељи у прпфесипналнпј пријентацији свпје 
деце 

разредни старещина 

Најшещће грещке у прпфесипналнпм ппредељеоу и оихпве ппследице разредни старещина 

Важнпст уважаваоа пптреба за кадрпвима у прпфесипналнпј пријентацији директпр щкпле 

7.1.2. Разгпвпр за ушенике и рпдитеље 
1.Шта тата ради, а щта мама  

2. Кпјим се занимаоима баве људи у мпм суседству и кпја занимаоа знамп - разредни старещина 

3. Преппзнати занимаое према карактеристикама - разредни старещина 
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4.Презентација средоих щкпла  - разредни старещина 

5. Карактеристике за свакп занимаое - разредни старещина 

6. Прганизација квиза “Ппгпдите занимаое на пснпву нащег пписа” - разредни старещина 

7. Уппзнаваое са пспбама разлишитих прпфесија - разредни старещина и 
рпдитељ 

 

7.1.3. Сампстални радпви ушеника 
 

- Литерарни радпви за ушенике пд 1. дп 8. разреда 
- ликпвни радпви за све ушенике пд 1. дп 8. разреда 
- технишки радпви за све ушенике пд 1. дп 8. разреда 

РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА И 

НАСТАВНИК ТИТ 

Инфпрмисаое ушеника на тему "Кпје ме средое щкпле шекају у 
Паншевашкпј и Кпвинскпј ппщтини" 

разредни старещина 

Испитиваое прпфесипналних интереспваоа и сппспбнпси 
ушеника 

разредни старещина 

Саветпдавни рад с ушеницима на пснпву пбављених тестираоа разредни старещина 

Ппсета сајмпвима,разлишитим институцијама разредни старещина 

Инфпрмисаое путем интернета психплпг 

Наппмена: За реализацију плана и прпграма прпфесипналне пријентације ушеника, 
пдгпвпран је струшни сарадник щкпле. 

7.2. План рада Дешјег савеза Пријатељи деце Србије 

Шкпла ће и пвпе щкплске гпдине активнп пбележити Дешју недељу. У пбележаваоу 
ДЕшје недеље узеће ушещће све пдељеоске заједнице и заппслени щкпле. Прганизпваће 
се врлп разлишите активнпсти у щкпли и щкпла ће узети и ушещће у активнпстима лпкалне 
заједнице.  

7.3. Прпграм здравствене и спцијалне защтите ушеника 

7.3.1. Изграђиваое сампппщтпваоа 
 

I - IV разред (млађи узраст) V - VIII разред (старији узраст) 

Сазнаваое п себи - Свест п слишнпстима и разликама нащих акција, псећаоа, 
изгледа 

Изграђиваое селф-кпнцепта - Евидентираое прпмена у развпју, фпрмираое културнпг 
идентитета 

Правилнпвреднпваое ппнащаоа - Прпналажеое нашина за превазилажеое психплпщких 
прпблема 

Преппзнаваое псећаоа               

 

7.3.2. Здравствена исхрана 
 

I -IV разред   (млађи узраст) V- VIII разред (старији узраст) 

Утврђиваое сппствених пптреба за хранпм и 
оихпв пднпс са растпм и развпјем                   

Испитиваое фактпра кпји утићу на навике п 
правилнпј исхрани 
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Разнпврсна исхрана Фпрмираое ставпва у ппгледу исхране 

Преппзнаваое разлишитих физицких 
сппспбнпсти и фаза у развпју прганизма   

Балансираое хране са енергетским 
пптенцијалима 

Време за јелп, пбрпци  

Фпрмираое навика у вези са правилнпм 
исхранпм 

 

 

7.3.3. Брига п телу 
 

I - IV разред   (млађи узраст) V - VIII разред (старији узраст) 

Стицаое пснпвних хигијенсих навика: Праое 
руку, купаое, хигијена уста и зуба, хигијена 
пдеваоа и хигијена станпваоа  

Развијаое лицне пдгпвпрнпсти за бригу п 
телу: кпси, устима, нпсу; цистпца тела, брига 
п пдеци, здраве навике, непусеое 

 

7.3.4. Физишка активнпст и здравље 
 

I - IV разред   (млађи узраст) V - VIII разред (старији узраст) 

Налажеое задпвпљства у физишким 
активнпстима: 

Примеоиваое физишких сппспбнпсти у 
дневним активнпстима: 

Стицаое базишних сппспбнпсти 
ппкретљивпсти 

Развијаое ппзитивних ставпва  

Игра Кприщшеое времена и рекреације 

Знашај пдмпра Избпр активнпсти, сппртпва и клубпва за 
вежбу 

 

7.3.5. Бити здрав 
 

I - IV разред   (млађи узраст) V - VIII разред (старији узраст) 

Утврђиваое здравпг ппнащаоа Наушити какп да се спреши бплест: 

Пптреба за пдмпр  Прирпдне пдбране прганизма 

Спаваое и релаксација                Спрешаваое инфекција 

Нашини за савладаваое лаких здравствених 
прпблема         

Супшаваое за развпјним страхпвима и 
анксипзнпщћу 

 

7.3.5. Безбеднп ппнащаое 
 

I - IV разред   (млађи узраст) V - VIII разред (старији узраст) 

Наушити пснпвна правила п безбеднпсти у 
кући, щкпли и заједници      

Стицаое ппуздаоа у следећем ппсегу 
активнпсти: Безбеднпст у сапбраћају, хитне 
интервенције, безбеднп ппнащаое Спрешаваое инциденте 

Безбеднп кретаое у сапбраћају  

 

7.3.6. Пднпси са другима 
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I - IV разред   (млађи узраст) V - VIII разред (старији узраст) 

Уппзнавати се са пднпсима у ппрпдици и 
пријатељима: 

Псппспбити ушенике да разумеју пптребе и 
псецаоа других впдећи рашуна п оима, 
прихватајући и ппстујуци  разлишите традиције правити пријатељства да другпм децпм    

сарађивати у ппрпдици и щкпли 

савладавати кпнфликтна и туђа 
нераспплпжеоа 

Адаптирати се на прпмене у спцијалним 
пднпсима 

савладати щирпк дијапазпн интеракција са 
људима разлишитих узраста, културе и 
традиције 

 

 

7.3.7. Хумани пднпси међу пплпвима 
 

I - IV разред   (млађи узраст) V - VIII разред (старији узраст) 

Псппспбити ушенике да:  Псппспбити уценике да: 

перципирају индивидуалне разлике    правилнп преппзнају свпја псећаоа међу 
пплпвима                      

сарађују са супрптним пплпм        сппзнају физишке разлике медђу пплпвима 

науше да ппмажу другима када је тп пптребнп стекну ппзитивне ставпве и ппзитивнп 
вреднују супрптан ппл 

 сазнају све стп их интересује п сиди 

 

7.3.8. Правилнп кприщћеое здравствених служби 
 

I - IV разред   (млађи узраст) V - VIII разред (старији узраст) 

Уппзнаваое и први кпнтакти са лекарпм, 
стпматплпгпм, медицинскпм сестрпм, 
здравственим групама, заједници у целини 

Пткриваое да пдгпварајуће службе пружају 
здравствену ппмпћ ппјединцу, прганизацији, 
разлишитим спцијалним устанпвама, 
бплницама, дпмпвима здравља 

 

7.3.9. Улпга за здравље заједнице 
 

I - IV разред   (млађи узраст) V - VIII разред (старији узраст) 

Знати какп сашувати здраву пкплину 

Дппринети здрављу пкплине: 

шувати живптну средину 

пткрити нашине спцијалне интеракције са 
људима из заједнице 

 

7.3.10. Едукација ушеника 

У щкплскпј 2020/2021.  се планира интензивнија сарадоа са Дпмпм Здравља у 
Кпвину и Амбулантпм у Гају,  Црвеним крстпм Кпвин , Завпдпм за защтиту здравља 
Паншевп и МУП РС ПС Кпвин. Оихпви струшоаци ће пдржати низ предаваоа у циљу 
здравственпг прпсвећиваоа, кап и безбеднпсти ушеника. 
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Шкплске 2020/2021. планирају се  пбавезни лекарски прегледи ушеника I, IV и VIII 
разреда, према плану Дпма здравља из Кпвина. Пп истпм плану изврщиће се вакцинација 
ушеника пдређенпг узраста. Такпђе, пратиће се пбавезан преглед деце кпја испуоавају 
услпв  за упис у 1. разред. 

Зубна амбуланта прганизује систематске прегледе зуба кпд свих ушеника. 

За ушенике пд V дп VIII разреда планирају се предаваоа п сиди, щтетнпсти 
алхпхпла и дувана пп здравље људи,  здрави зуби и здравље, заразнпј жутици и 
бплестима зависнпсти. Такпђе ПС Кпвин планира низ предаваоа на тему безбеднпсти 
ушеника у сапбраћају, п електрпнскпм насиљу, тргпвини људима, малплетнишкпј  
деликвенции  и слишнп. 

За ушенике пд I дп IV разреда нагласак је на предаваоима п хигијени тела и 
здрављу. 

Сирпмащним ушеницима щкпла ће и пве гпдине ппделити щкплски прибпр кап 
ппмпћ Центра за спцијални рад, а у щкпли наставница Емилија Шущулић, у сарадои са 
заппсленима и пдељеоским заједницама ушеника, прганизује хуманитарне акције у циљу 
прикупљаоа ппреме, пдеће, пбуће и щкплскпг прибпра. У пквиру акција, прпмпвисаће се 
ушеници и пдељеоске заједнице кпји су улпжили највище труда у хуманитарнпм раду. 

7.4. Прпграм защтите живптне средине и естетскпг уређеоа щкпле 

Шкпла има урађен прпјекат уређеоа щкплске средине кпји је делимишнп 
реализпван, па нам за наредни перипд предстпји какп сппљащое такп и унутращое 
уређеое, а кпје би се састпјалп у следећем: 

1. Сппљнп уређеое састпји се у пдржаваоу и негпваоу зелених ппврщина и псталих 
слпбпдних прпстпра (стаза и терен за сппрт). 

2. Ппстпјеће зелене ппврщине пппунити пдгпварајућим садницама,цвећем, а 
ивишоаке пивишитизеленилпм и такп заврщити заппшету садоу. 

3. Унутращое уређеое щкпле састпјалп би се у уређеоу сампг пбјекта (хплпва, 
хпдника, ушипнишкпг прпстпра, канцеларија, трпезарије, кухиое и псталих 
прпстприја). 

4. Сви ппгпдни прпстпри у хплу и хпднику искпристиће се за цвеће и зеленилп. 
5. Зидпве искпристити за излагаое урамљених дешијих радпва кап сталне излпжбе. 
6. Пдгпварајући стаклени прпстпр псликати  витражима. 
7. Ппсебну пажоу ппсветити пплемеоиваоу ушипнишкпг прпстпра (цвеће, зеленилп, 

плакати, дешији радпви). 
8. Шкплски прпстпр украсити радпвима кпји су прпдукти рециклаже. 

 
9. Хигијенскп уређеое прпстприја щкпле свпди се на редпвнп пдржаваое, праое, 

брисаое и шищћеое. 

За реализацију прпграма защтите живптне средине кппрдинацију активнпсти 
врщиће шланпви Екплпщкпг тима. 

За реализацију прпграма естетскп хигијенскпг уређеоа щкплске средине биће 
ангажпвани сви радници  у щкпли,  према свпјим надлежнпстима, а пдвијаће се крпз 
секције и акције друщтевнп-кприснпг рада и на други нашин. 
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7.5. Прпграм щкплскпг сппрта и сппртских активнпсти 

У складу са келендарпм ппщтинских смптри и такмишеоа пдржаће се сппртске 
активнпсти у щкпли. Пве активнпсти кппрдинирају наставници физишкпг васпитаоа, кап и 
сппртске активнпсти у пквиру Дешје недеље.  

Шкпла је дпмаћин ппщтинскпг такмишеоа из истприје.  

У сппртске активнпсти укљушују се и шланпви врщоашкпг тима щкпле у циљу 
реализације прпграма превенције насиља и сарађују са тимпвима других пснпвних щкпла. 
Кппрдинатпри пвих активнпсти су кппрдинатпри врщоашкпг тима. 

7.6. Прпграм културних активнпсти щкпле 

ДАТУМ ДАН САДРЖАЈ МЕСТП НПСИЛАЦ 

12. 10. 2020.       ппнедељак 
Дан щкпле и  

сппртска такмишеоа 
Шкпла, сала, 

стадипн 

Радници щкпле. 
Разредне старещине, 
наставница физишкпг 
васпитаоа 

27. 01. 2021.         среда Свети Сава Шкпла 

Кпмисија за прпславе, 

пдељенске старещине 8. 
разреда 

22. 05. 2021. субпта Екскурзија 
Према плану 

екскурзије 
Директпр, пдељенске 
старещине 

18.06. 2021. петак 
Дпдела сведпшанства 
ушеницима 8. разреда 
и заврщна приредба 

Шкплска сала 
КУЖ и пдељенске 
старещине 8. разреда 

28.06. 2021. ппнедељак Дпдела коижица Шкпла КУЖ 

7.7. Прпграм сарадое са ппрпдицпм 

Наща щкпла има пријентацију укљушиваоа свих интересних група у рад щкпле, те у 
тпм правцу прганизујемп сарадоу са рпдитељима птвараоем щкпле за све ппзитивне 
утицаје. Сарадоа ће се пдвијати путем рпдитељских састанака и индивидуалних 
кпнтаката. 

Ппред редпвне сарадое кпја ппдразумева кпмуникацију на релацији: пдељенски 
старещина-рпдитељ у циљу индивидуализпванпг приступа ушеницима и праћеоа оихпвпг 
напредпваоа, предвиђа се укљушиваое рпдитеља у: 

- прганизпваое ваннаставних активнпсти,  
- предузимаое пдгпварајућих мера у вези са безбеднпщћу ушеникаи 

заппслених,  
- рещаваое прпблема ушеника у сарадои са психплпгпм , разредним 

старещинпм, предметним наставникпм и директпрпм щкпле.  

Знашајна активнпст щкпле је саветпдавни рад и инфпрмисаое рпдитеља. 
Ппвезиваое щкпле и ппрпдице биће пстварен крпз рад Савета рпдитеља где ће се 
разматрати питаоа пд ппщтег интереса за живпт и рад щкпле. Јакп је важнп да и щкпла и 
рпдитељи схвате да су на истпм задатку, ппдизаоа деце у правцу оихпвпвпг најбпљег 
интереса, а ка циљу здравих, зрелих и срећних људи. 
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У циљу унапређиваоа индивидуалне сарадое са рпдитељима у щкпли и пве 
щкплска гпдине функципнище „Дан птвпрених врата“ када наставници у предвиђеним 
терминима сарађују са рпдитељима.  

План је истакнут у хплу щкпле и рпдитељи су на рпдитељским састанцима уппзнати 
са истим. 

Пблик сарадое Садржај, тема Нпсипци Време 

Ппщти рпдитељски 
састанци 

Уппзнаваое са услпвима рада 
и прпграм рада 

Пдељеоске старещине, 
директпр, струшни 

сарадник 
Септембар 

Групни 
инфпрмативни 

састанци 
Актуелнпсти Пдељеоске старещине Према пптреби 

Индивидуални 
кпнтакти са 

рпдитељима 

На иницијативу рпдитеља, на 
иницијативу щкпле 

Струшна служба и 
пдељеоске старещине 

Тпкпм гпдине 

Птвпрена врата 
Размена инфпрмација п 

детету 
Предметни наставници 

Према расппреду, 
једнпм недељнп 

један шас 

Птвпрена врата Ппсета шасу Предметни натавници 
Према расппреду 

ппсета 

Анкетираое 
рпдитеља 

Циљ анкетираоа је праћеое 
и уппзнаваое рпдитељских 

пптреба, иницијатива и 
сугестија 

Тим за сампвреднпваое 
Децембар, 

фебруар, март и 
јун 

Индиректни 
кпнтакти са 

рпдитељима 

Телефпнски ппзиви, писана 
пбавещтеоа 

Пдељеоске старещине Тпкпм гпдине 

Панп за рпдитеље, 
флајери, сајт щкпле 

Инфпрмисаое и едукација 
рпдитеља 

Пдељеоске старещине, 
струшни сарадници и 

инфпрматишари 
Тпкпм гпдине 
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7.7.1. План дана птвпрених врата - време планиранп за разгпвпре са 
рпдитељима 
 

Наставник Разред/предмет Време 

Катарина Велишић Бпгданпвић/ 
Тамара Ђурић 

Српски језик  

Шущулић Емилија Физишкп и 
здравственп  
васпитаое 

 

Петак, 5. шас 

Милпјкпв Сузана Математика Четвртак, 4. шас 

Шуока Стана Српски језик Ппнедељак, 3. шас 

Александра Тпмић Истприја Четвртак, 2. шас 

Митић Ружа Ликпвна култура  

Техника и технплпгија 

Среда, 3. шас 

Ћулафић  Синища Физика Четвртак, 7. шас 

Бпжинпвски Александар Хемија  

Данилпв Весна Немашки језик  

Рпсић Јелена Енглески језик  

Пбрадпвић Видпсав Гепграфија Утпрак, 5. шас 

Лукић Маја Музишка култура Четвртак, 2. шас 

Саоа Тпщић Биплпгија Среда, 3. шас 

Немаоа Бакпвић Математика Среда, 4. шас 

Виплета Ракпц Стпјкпвић Прпдужени бправак Према пптреби 

Aрклинић Гпрдана IV-1  Четвртак, 4. шас 

Стефанпвић Пливера IV-2 Четвртак, 3. шас 

Јпка Гпрдана I-1 Четвртак, 1. шас 

Тпдпрескп Марија II-2 Утпрак, 4. шас 

Стпјадинпвић Милан I-1  Четвртак, 2. шас 

Бпгданпвић Марина енглески језик  

Куљанин Бпјан  Верска настава   

Резаш Александра  Чещки језик  
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7.10. Прпграм сарадое са јединицпм лпкалне сампуправе 

У нареднпј щкплскпј гпдини щкпла ће сарађивати са лпкалнпм сампуправпм у 
следећим аспектима: 

Активнпст Време Реализатпри 

Прганизаципна и 
финансијска питаоа 

Тпкпм гпдине, према 
пптреби 

Директпр, Директпр у пквиру Актива 
директпра 

Праганизација Дешје 
недеље 

Пктпбар 
Задужени наставници и представници 

лпкалне сампуправе и институција 

Упис првака – припремне 
активнпсти 

Јануар - фебруар 
Струшни сарадник и задужена пспба из 

лпкалне сампуправе 

Реализација РПШ-а Тпкпм щк.гпд. 2020/21. 
Директпр, струшни актив за развпјнп 

планираое, пдгпвпрне пспбе у лпкалнпј 
сампуправи 

Сппртска такмишеоа Тпкпм щк.гпд. 2020/21. Сппртски савез, Директпр 

Пријем Вукпваца Јун 2021. 
Председник ппщтине и пдељеоске 

старещине 8. Разреда 

Мере у циљу смаоеоа 
псипаоа ушеника 

Тпкпм гпдине 
Ппщтинска управа, струшни сарадник, 

Директпр 

Праћеое рада щкпла 
Према пптреби, 

септембар - пктпбар 
Прпсветни инспектпр 

7.11. Прпграм превенције малплетнишке делинквенције 

Један пд вепма вазних васпитних функција пснпвне щкпле јесте превенција 
малплетнишке деликвенције. 

Пвај планће бити пстварен крпз: 

- Уппзнаваое лишнпсти детета и прикупљаое ппдатака п ппрпдици. 
- Праћеое развпја ушеника и прилагпђаваое на щкплску средину. 
- Птклаоаое узрпка неуспеха и сппријег напредпваоа. 
- Саветпдавни рад са рпдитељима и прузаое ппмпћи ппрпдици за рещаваое 

тескпћа. 
- Спрпвпђеое билп каквпг пблика избегаваоа наставе или нередпвнпг  

ппхађаоа. 
- Индивидуални рад са ушеницима кпји имају специфишних тещкпћа у ушеоу и 

ппнащаоу. 
- Укљушиваое рпдитеља у третман у слушају тежих ппремећаја ппрпдишних 

пднпса. 
- Утврђиваое минимума захтева за ушенике кпји сппрп и тещкп уше. 
- Сарадоа са специјализпваним устанпвама (у слушају пптребе). 
- Укљушиваое ушеника у секције у щкпли и ван щкплске активнпсти 

прганизпваоа у щкпли. 
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- Пружаое ппмпћи у прганизпваоу раднпг дана и кприщшћеоу слпбпднпг 
времена ушеника. 

- Уппзнаваое ушеника са ппјавпм деликвенције, оеним узрпцима и 
ппследицама, кап и бплестима зависнпсти. 

Нпсипци реалицације пвпг плана су:Струшни активи;Пдељенске старещине;Струшне 
институције (центар за спцијални рад, Дпм здравља и др.).Детаљан садржај пвпг плана 
биће урађен кап анекс Гпдищоег плана рада щкпле. 

7.11.1. Едукативни и пбразпвни план за развпј мир и тплеранцију 

Циљ плана пбразпваоа за развпј, мир и тплеранцију јесте изграђиваое ставпва и 
вреднпсти кпд деце и младих п ппщтпј сплидарнпсти, миру, тплеранцији, друщтваенпј 
правди и защтити  живптне средине. 

Задаци пбразпваоа за развпј, мир и тплеранцију су следећи: 

1. Развпј псећаоа за универзалне вреднпсти и типпве ппнащаоа на кпјима ппшива 
култура мира. 

2. Развпј сппспбнпсти да се цени слпбпда и вещтине да се пдгпвпри на изазпве 
слпбпде. Развпј свести п лишнпј пдгпвпрнпсти и пптреби удруживаоа ради 
рещаваоа прпблема и ствараое праведне, мирне и демпкратске заједнице. 

3. Развпј сппспбнпсти преппзнаваоа и прихватаоа вреднпсти кпје ппстпје у 
разлишитпсти ппјединаца, ппслпва нарпда и културе, кап и сппспбнпсти 
кпмуникације и сарадое са другима. 

4. Развијаое сппспбнпсти ненасилнпг рещаваоа сукпба. 
5. Развпј сппспбнпсти дпнпщеоа прпмищљених пдлука при шему се дпнети судпви 

заснивају не самп на анализи тренутне ситуације  већ и на визији жељене 
будућнпсти.  

6. Ппщтпваое културнпг наслеђа, защтита живптне средине. 
7. Негпваое псећаоа сплидарнпсти и равнпправнпсти. 

Задаци плана за развпј, мир и тплеранцију биће реализпвани крпз: 

▪ Идентификацију и анализу, на Струшним активима, садржаја мнпгих наставних 
предмета (српски језик, ппзнаваое друщтва, ликпвна и музишка култура, страни 
језик, истприја и гепграфија) кпји су најппгпднији за васпитаое за мир и 
међуљудскп разумеваое; 

▪ слпбпдне активнпсти, јер међу задацима слпбпдних активнпсти ушеника у 
пснпвнпј щкпли јесте и васпитаое за друщтвену активнпст, демпкратскп 
ппнащаое, тплерантнпст, узајамнпст, ппщте људску сплидарнпст и негпваое 
сарадое и пријатељства међу  нарпдима; 

▪ прганизпваое акција сплидарнпсти. 

7.12. Прпграм превенције насиља, злпстављаоа, занемариваоа и 
превенција других пблика ризишнпг ппнащаоа 

Прпграм мера за спрешаваое васпитнп-запущтенпг, девијантнпг и деликвентнпг 
ппнащаоа ушеника пснпвних и средоих щкпла. 
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ЦИЉ кпји щкпла треба да пствари у спрешаваоу упптребе психпактивних 
супстанци, ппјаве васпитнп-запущтенпг, девијантнпг и деликвентнпг ппнащаоа је да кпд 
ушеника: 

▪ развија ппзитиван, активан пднпс према здравпм нашину живпта; 
▪ фпрмира пптребу за шуваоем и унапређиваоем менталнпг и физишкпг здравља; 
▪ фпрмира свест п щтетнпм дејству дрпга на физицкп и менталнп здравље младих; 
▪ даје знаое кпје ће утицати на фпрмираое негативнпг пднпса према дрпгама и 

другим пблицима неприхватљивпг ппнащаоа; 
▪ развија механизам пдбране кпји ће им ппмпћи да се супрптставе разлишитим  

искущеоима. 

ЗАДАЦИ щкпле у спрешаваоу упптребе психпактивних супстанци и неприхватљивпг 
ппнащаоа ушеника су да: 

▪ целпкупним васпитнп-пбразпвним радпм и ствараоем пдгпварајућих услпва 
пбезбеди нпрмалан развпј ушеника, те да на тај нашин делује  превентивнп прптив 
свакпг пблика девијантнпг ппнащаоа; 

▪ у складу са узрасним сппспбнпстима пружи ушеницима инфпрмације п 
психпактивним супстанцамаи оихпвпм утицају на психп-физицки развпј; 

▪ у пквиру неппсредне сарадое са ппрпдицпм, здравствнпм и спцијалнпм службпм 
прати развпј ушеника, идентификује тещкпће кпје се јављају кпд ппјединаца и 
предузима адекватне мере за превазилажеое прпблема; 

▪ ствара услпве да млади прганизпванп  кпристе слпбпдне време 
▪ афирмище ппзитивне лишне и друщтвене вреднпсти; 
▪ сталнп прати прпблеме кпји мпгу дпвести дп ппјаве наркпманије, девијантнпг и 

деликвентнпг ппнащаоа ушеника; 
▪ редпвнп инфпрмище рпдитеље, прпсветне, здравсвене и спцијалне институције и 

пргане МУП-а п ппјавама упптребе дрпга и другим пблицима неприхватљивпг 
ппнащаоа. 
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7.12.1. Нашин превентивнпг делпваоа 

1. Наставна активнпст 
2. Ваннаставне активнпсти: 

1. ЧПС; 
2. ПЗ; 
3. Радипнице 
4. Слпбпдне активнпсти; 
5. Сппртске активнпсти; 
6. Културна и јавна делатнпст щкпле; 
7. Ушенишке прганизације; 
8. Струшни пргани щкпле (НВ, Активи, Шклплски пдбпр, Савети рпдитеља); 
9. Сарадоа са рпдитељима; 
10. Сарадоа са струшним институцијама (спцијалним, прпсветним, 

здравственим и другим). 

7.13. Прпграм щкплскпг маркетинга 

 Инфпрмисаое ушеника, наставника и других заппслених радника у щкпли и пве 
щкплске гпдине врщиће се прекп Коиге пбавещтеоа (за ушенике), усменим путем (на 
наставнишким већима, Активима, Пдељенским већима - наставнп пспбље), писменим 
путем (други заппслени у щкпли) и путем интернет странице. 

Приказиваое делатнпсти щкпле у прптеклпј щкплскпј гпдини билп је реализпванп 
углавнпм прекп Прпграма културне и јавне делатнпсти щкпле. Шкпла издаје щкплски лист, 
а ппједине ушенишке саставе и радпве, кап и резултате и дпстигнућа нащих ушеника 
пглащавамп на пгласнпј табли, на панпу у хпднику щкпле и на интерент сајту. 

Ппсебна пажоа у пвпј щкплскпј гпдини, кап у прптеклпј, биће ппсвећена 
излпжбама ушенишких радпва (ликпвним, темати ппвпдпм празника, литерарни радпви, 
радпви из технишкпг пбразпваоа). 

Приказиваое делатнпсти щкпле у прптеклпј щкплскпј гпдини билп је парпута у 
средствимајавнпг инфпрмисаоа: резултати такмишеоа ушеника (БУС радип, Кпвин 
експрес, Мпј Кпвин). 

У пвпј щкплскпј гпдини планира се интензивније приказиваое делатнпсти щкпле у 
средствима јавнпг инфпрмисаоа. 

7.14. Прпграм примене Кпнвенције п правима детета 

Прпграм активнпсти за пствариваое права деце је деп щирег  УНИЦЕФ-пвпг 
прпјекта пбразпваоа за развпј, кпји се примеоује у Србији, а у кпјем се пплази пд 
мищљеоа струшоака да се у садащопј ситуацији у земљи (рат, псирпмащеое), 
пствариваое права деце пзбиљнп угрпженп. 

Циљ Прпграма примене Кпнвенције п правима детета јесте щиреое ппрука 
кпнвенције п правима детета и укљушиваое саме  деце у акције за оихпвп пствариваое. 

Задатак пвпг прпграма је защтита следећих права деце: 



141 

 

1. Права на живпт: правп на крпв над главпм, на адекватну исхрану, на медицинску 
негу и защтиту, правп на пдгпварајућиживптни  стандард. 

2. Права на защтиту: защтита пд тпртуре, пд злпупптребе деце, правп на защтиту пд 
експлпатације деце, пд насиља, дрпге,         ппсебна защтита деце без ппрпдице . 

3. Правп на развпј, правп на игру, на пбразпваое, на пдмпр и рекреацију, на културне 
активнпсти, правп на приступ инфпрмацијама и слпбпду мищљеоа, изражаваоа и 
верписппвести. 

4. Правп да буду активни ушесници у живпту свпје заједнице:  правп на слпбпду 
изражаваоа сппственпг мищљеоа, на    ушещће у пдлушиваоу п стварима кпје их се 
неппсреднп тишу,  правп на удруживаое и мирнп пкупљаое. Правп на пргиналнпст  
и индивидуалнпст. 

Прпграм примене Кпнвенције п правима детета биће пстварен крпз: 

▪ Акције инфпрмисаоа саме деце ппмпћу "Буквара дешијих права", крпз 
радипнице. Пве акције укљушују уппзнаваое са правима деце. 

▪ Дискусије п тпме щта знаше ппједина права, расправу п свпјим правима, правима 
других, п пднпсу између права и пдгпвпрнпсти, на шаспвима ПС. 

▪ Прганизпваое приредби за рпдитеље у духу "Буквар дешијих права", са 
расправпм ппсле приредби. 

▪ Акција сплидарнпсти са другпм децпм кпја су на неки нашин угрпжена (ппмпћ 
хендикепиранпј деци, деци без рпдитељскпг стараоа, сирпмащнпј деци, 
избеглицама) - Акција уређиваоа пкплнпг прпстпра щкпле. 

Нпсипци реализације пвих прпграмских садржаја су:  

▪ Пдељенске старещине 

▪ Дешији савез 

▪ Шкплски психплпг 

7.15. Прпграм рада Ушенишкпг парламента 

Парламент школе чине представници одељењских заједница од шестог до осмог разреда. 

Чланови Парламента су: 

6. разред- Тијана Бузејка и Андрија Радосављевић 

7. разред- Бисенија Чолак и Невена Станковић 

8. разред- Лена Ђан, Милош Милојков, Станко Николић и Андреј Станковић 

Председник Парламента је Лена Ђан..          

Координатор је Жаклина Петковић. 

Парламент је за школску годину планирао 8 седница: 

Садржај Перипд реализације нпсипци 
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1.  Пријем нпвих 

шланпва и уппзнаваое са 

Правилникпм п  раду 

2.  Избпр рукпвпдства 

Парламента    и 

представника  у 

щкплским тимпвима 

3.  Усвајаое плана рада 

за текућу щкплску гпдину 

Септембар Парламент 

1.     Припрема Дешије 

недеље 

Септембар Парламент 

1. Надлежнпст 

Ушенишкпг 

парламента -анализа 

и планираое акција у 

циљу веће 

укљушенпсти ушеника 

Пктпбар Парламент 

  

1.  Анализа успеха и 

владаоа ушеника на 

крају првпг квартала  

2.  Анализа 

ваннаставних активнпсти 

Нпвембар Парламент 

1.  Анализа успещнпсти 

планираних  акција 

2.  Прпслава Нпве 

гпдине 

Децембар Парлаемнт 

1.  Анализа успеха и 

владаоа ушеника на 

крају првпг пплугпдищта 

2.  Предлпг за 

дестинацију екскурзије 

3.  Рециклажа 

  

Јануар Парламент 
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1.  Садоа Матурантскпг 

дрвета 

2.  Анализа успеха и 

владаоа ушеника на 

крају трећег квартала 

3.  Анализа ваннаставих 

активнпсти, такмишеоа 

Март Парламент 

1.  Анализа успеха и 

владаоа ушеника на 

крају  другпгп 

пплугпдищта 

2.  Анализа успещнпсти 

екскурзије 

3.  Мищљеое п Ушенику 

генерације 

4.  Анализа успеха рада 

Парламента у щкплскпј 

гпдини 

Јун Парламент 
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VIII. Активи и тимпви 

8.1. Струшни актив за развпјнп планираое 

Струшни актив за развпјнп планираое шине представници наставника, струшних сарадника, 
јединице лпкалне сампуправе, ушенишкпг парламента и савета рпдитеља. Чланпве 
струшнпг актива именује прган управљаоа.  

Струшни актив за развпјнп планираое шине следећи шланпви: 

 
 Живкп Жаркпв 
 Жаклина Петкпвић 
 Ружа Митић 
 Весна Данилпв 
 Александра Резаш 
 Стефанпвић Пливера - кппрдинатпр 
 Дејан Андрејић - представник лпкалне заједнице 
 Ивана Ђан – представник Савета рпдитеља 
 Дејана Милпсављевић – представник Ушенишкпг парламента 

 

8.1.1. План струшнпг актива за развпјнп планираое 
 

ЗАДАЦИ 
НПСИПЦИ 

АКТИВНПСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Израда плана рада за щкплску 2019/2020. Сви шланпви Актива Септембар 2020. 

Избпр рукпвпдипца Актива Сви шланпви Актива Семптембар 2020. 

Кпнкретизација активнпсти и ппдела задужеоа  Сви шланпви Актива Семптембар 2020. 

Усаглащаваое рада са Тимпм за сампвреднпваое и 

псталим већима, тимпвима и активима 

Израда плана на пснпву резултата сампвреднпваоа. 

Сви шланпви Актива Семптембар 2020. 

Праћеое  реализације РПШ-а Сви шланпви Актива 

Пктпбар 2020. 

 

Праћеое  реализације РПШ-а Сви шланпви Актива Децембар 2020. 

Праћеое  реализације РПШ-а Сви шланпви Актива Март 2021. 

Праћеое  реализације РПШ-а Сви шланпви Актива Јун 2021. 

Израда извещтаја п раду  Сви шланпви Актива Август 2021. 
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У тпку щкплске гпдине планиранп најмаое девет седница Струшнпг актива. 

 8.2.  Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма 

Чланови Стручног актива за развој школског програма су:  

 Марија Тодореско, професор разредне наставе и координатор  Актива 

Гордана Арклинић, наставник  разредне наставе 

Гордана Јока, професор разредне наставе 

Жаклина Петковић, стручни сарадник 

Јелена Росић, наставник енглеског језика 

 Милан Стојадиновић, наставник разредне наставе 

Задаци Нпсипци 
активнпсти 

Време 
реализације 

Избпр кппрдинатпра актива 

Израда плана рада актива 

Сви шланпви 
Актива 

Септембар  
2020. 

Разматраое Правилника п ппсебнпм 
прпграму пбразпваоа и васпитаоа 
(«Службени гласник РС», бр.110/2020 пд 
26.08.2020. гпдине, ступип на снагу 
27.08.2020, а примеоује се пд щкплске 
2020/2021.) 

Израда Анекса Шкплскпг  прпграма 

Сви шланпви 
Актива 

Септембар  
2020. 

Анализа реализације щкплскпг прпграма Сви шланпви 
Актива 

Пктпбар 
2020. 

  

Анализа реализације щкплскпг прпграма Сви шланпви 
Актива 

Јануар 2021. 

Анализа реализације щкплскпг прпграма Сви шланпви 
Актива 

Март 2021. 
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8.2.1. План струшнпг актива за развпј щкплскпг прпграма 
  

У тпку щкплске гпдине планиранп најмаое седам седница Струшнпг 
актива. 

8.3. Тим за инклузивнп пбразпваое 

Струшни тим за инклузивнп пбразпваое шине следећи шланпви: Јпка 
Гпрдана, Милпјкпв Сузана , Петкпвић Жаклина и Немаоа Бакпвић. 

Кппрдинатпр је Жаклина Петкпвић. 

 

8.3.1. План тима за инклузивнп пбразпваое 
  

Анализа реализације щкплскпг прпграма Сви шланпви 
Актива 

Јун 2021. 

Израда извещтаја п раду Струшнпг актива 
щкплске 2020/21. 

Сви шланпви 
Актива 

Август 2021. 
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ЗАДАЦИ НПСИПЦИ 
АКТИВНПСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Израда Акципнпг плана за 
инклузију 

Избпр кппрдинатпра 

Сви шланпви  
Струшнпг тима за 
инклузивнп 
пбразпваое 

Септембар 
2020. 

Предлагаое  тимпва за 
пружаое дпдатне ппдрщке 
ушенику 

Праћеое реализације планпва 
транзиције 

Планираое и реализација 
пружаоа ппдрщке деци из 
псетљивих група ( бесплатна 
ужина, щкплски прибпр, 
хуманитарне акције) 

Сви шланпви  
Струшнпг тима за 
инклузивнп 
пбразпваое 

Семптембар 
2020. 

Праћеое индивидуализпванпг 
нашина рада и евидентираое 
ушеника кпјима је пптребнп 
праћеое наставе пп ИПП –у 

Израда планпва превенције 
ранпг напущтаоа щкпле 

Струшни тим за 
инклузивнп 
пбразпваое 

Пктпбар 
2020. 

Индивидуални разгпвпри са 
рпдитељима ушеника кпјима 
је пптребан рад пп ИПП-у 

Струшни тим за 
инклузивнп 
пбразпваое 

Нпвембар 
2020. 

Припрема и реализација 
усаврщаваоа заппслених 
(интерна едукација) 

Струшни тим за 
инклузивнп 
пбразпваое 

Нпвембар 
2020. 

Израда ИПП-а Тимпви за дпдатну 
ппдрщку 

Тпкпм гпдине 

Вреднпваое ИПП -а Струшни тим за 
инклузивнп 
пбразпваое и 
тимпви за дпдатну 
ппдрщку 

Свакпг 
квартала 
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Измена ИПП-а Тимпви за дпдатну 
ппдрщку 

Свакпг 
квартала 

Израда планпва транзиције Тимпви за дпдатну 
ппдрщку 

Март 2021. 

Анализа ппстигнућа ушеника  
и евидентираое ушеника 
кпјима је пптребна дпдатна 
ппдрщка 

Струшни тим за 
инклузивнп 
пбразпваое 

Јануар и јун 
2021. 

Пппуоаваое тражених 
извещтаја и упитника 

Сви шланпви тима Тпкпм гпдине 
према 
пптреби 

Писаое извещтаја п раду Сви шланпви тима Август 2021. 

  

У тпку щкплске гпдине планиранп псам седница Струшнпг тима. 

 

8.4. Тим за защтиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и 
занемариваоа 

Чланпви тима су: 

Директпр – Мипдраг Златанпвић 

Шкплски психплпг – Жаклина Петкпвић 

Секретар – Иван Здравкпвић 

Прпфеспр  физишкпг  васпитаоа – Емилија Шущулић 

Прпфеспр разредне наставе – Виплета Ракпц Стпјкпвић 

Прпфеспр разредне наставе – Пливера Стефанпвић 

Наставница ликпвне културе и Технике и технплпгије  – Ружа Митић 

Прпфеспр разредне наставе – Марија Тпдпрескп 

Библиптекар – Живкп Жаркпв 

Представник ушеника- Андреј Станкпвић 

Представник лпкалне заједнице – Дејан Андрејић 
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Представник Савета рпдитеља – Ивана Ђан 

  

Кппрдинатпр Тима је Жаклина Петкпвић 

  

Дпнпщеоем Закпна п ратификацији Кпнвенције Уједиоених нација п правима 
детета, Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, Наципналним планпм 
акције за децу наща земља се пбавезала да предузме мере за спрешаваое насиља у 
ппрпдици, институцијама и щирпј друщтвенпј средини и пбезбеди защтиту детета. Ради 
реализације пвпг циља израђен је Ппсебни прптпкпл за заштиту деце и ученика пд 
насиља, злпстављаоа и занемариваоа у пбразпвнп-васпитним устанпвама (у даљем 
тексту Ппсебни прптпкпл). 

Ппсебни прптпкпл разрађује интерни ппступак у ситуацијама сумое или дещаваоа 
насиља, злпстављаоа и занемариваоа али пружа и пквир за превентивне активнпсти 
ради унапређаоа стандарда за защтиту деце/ушеника. 

Насиље је сваки пблик једанпут ушиоенпг или ппнпвљенпг вербалнпг или невербалнпг 
ппнащаоа кпје има за ппследицу стварнп или пптенцијалнп угрпжаваое здравља, развпја 
и дпстпјанства деце/ушеника. 

Циљеви Плана 

-Ствараое и негпваое климе прихватаоа, тплеранције и уважаваоа 

-Ппдизаое нивпа свести и ппвећаое псетљивпсти свих укљушених у живпт и рад щкпле за     

  преппзнаваое дискриминације,  насиља, злпстављаоа и занемариваоа 

-Дефинисаое ппступака и прпцедура за защтиту пд дискриминације и  насиља и 
реагпваоа у ситуацијама дискриминације и  насиља 

-Инфпрмисаое свих укљушених у рад щкпле п прпцедурама и ппступцима за защтиту пд 
дискриминације и насиља 

  

-Усппстављаое система ефикасне защтите 

-Праћеое и евидентираое врста и ушесталпсти насиља 

-Спрпвпђеое ппступака реагпваоа у ситуацијама насиља 

-Саветпдавни рад са ушеницима са циљем ублажаваоа ппследица насиља 

Задаци: 

-упшаваое и међуспбнп инфпрмисаое п слушајевима врщоашкпг насиља у щкпли 

-едукација п прпблемима насиља 

-тимски рад на смаоеоу кплишине насиља у щкпли 
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-сензитизација кплектива щкпле и ушеника п прпблему врщоашкпг насиља 

-кпмуникација са надлежним службама (Центар за спцијални рад, СУП, Здравствени 
центар, психплпзи и др.) 

  

 Прпграм защтите ушеника пд  насиља у щкпли 

АКТИВНПСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НПСИПЦИ 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНПСТИ 

Уппзнаваое са нпвим Правилникпм п 
прптпкплу заппслених и Савета 
рпдитеља 

Уппзнаваое рпдитеља ушеника првпг 
разреда 

Септембар 
2020. 

Пктпбар 2020. 

 Струшна 
сарадница 

Сппртска недеља 

  

Једна у првпм 
и једна у 
другпм 

пплугпдищту 

Прпф. физи-шкпг 
васпитаоа 

Планираое и реализација радипнице у 
циљу превенције насиља 

  

Пктпбар 2020. Струшнп веће 
разредне наставе 

Уређиваое ппсебних страница на сајту 
щкпле са садржајима п безбеднпсти на 
интернету и дигиталнпм насиљу  

Нпвембар 
2020. 

Администратпр 
сајта и заппслени 

Уређиваое ппсебних страница на сајту 
щкпле са садржајима п тргпвини 
људима  

Пктпбар 2020. Администратпр 
сајта и заппслени 

 Избпр фер-плеј играша, игре без 
граница, 

Пктпбар 2020. Прпф. физи-шкпг 
васпи-таоа 
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Квиз „Ушимп заједнп п дигиталнпм 
насиљу“ у пквиру пбележаваоа Дешје 
недеље у циљу превенције насиља и 
ппдржаваоа ушеника у лишнпм и 
спцијалнпм развпју 

Пктпбар 2020. Предметни 
наставници и 
Струшнп веће 
друщтвених 

наука 

Реализација квиза "Дигиталнп насиље" 
у пквиру Дешје недеље 

Пктпбар 2020. Струшнп веће 
прирпдних наука 

Уппзнаваое са дигиталним насиљем 
крпз израду щкплских панпа – 
Пбележаваое Дана тргпвине људима 

18. пктпбар 
2020. 

Врщоашки тим 

Предаваоа п тргпвини људима Према 
календару 

Црвенпг крста 

Струшни 
сарадник и 
вплпнтери 

Црвенпг крста 

Предаваое представника МУП-а п 
безбеднпсти на интернету 

Према 
календару 

МУП-а 

Пдељенске 
старещине и 

МУП 

Рализација  радипница  за ушенике (са 
акцентпм на дигиталнпм насиљу и 
превенцији дискриминације) 

Нпвембар 
2020. – јун 

2021. 

Тим и 
пдељеоске 
старещине 

У пквиру шаспва музишке и ликпвне 
културе пбрадиће се тема "Шкпла без 
насиља" 

Нпвембар 
2020. 

Прпфеспри 
ликпвне и 

музишке културе 

У пквиру шаспва ликпвне и музишке 
културе пбрадиће се тема: „Шкпла без 
насиља“ 

Нпвембар 
2020. 

Предметни 
наставници 

Уппзнаваое са тргпвинпм људима крпз 
израду щкплских панпа 

Нпвембар 
2020. 

Пдељеоске 
старещине 
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Излпжба „Реци не насиљу у ушипници!“  Март 2021. Струшнп веће 
разредне наставе 

Истраживаое п насиљу у щкпли  Јануар   2021. Психплпг 

Радипнице за ушенике: „Ненасилна 
кпмуникација“ 

Јануар-март 
2021. 

Психплпг 

Пбележаваое знашајних датума 
(прпмпција прирпдних наука) 
уређеоем панпа у циљу афирмисаоа 
ппзитивних вреднпсти и лишнпг и 
спцијалнпг развпја ушеника кап и 
превенције насиља у щкпли 

Фебруар  
2021. 

Струшнп веће 
прирпдних наука 

Дан безбеднпг интернета: 
Прганизпваое врщоашких пбука – 
ушеници старијих разреда израђивали 
би презентације и представљали их 
млађим ушеницима 

Фебруар  
2021. 

Наставих 
инфпрматике и 

ушеници 

Прганизпваое културних активнпсти у 
щкпли (драмска представа, увпђеое 
панпа – у циљу прпмпције ппзитивних 
вреднпсти и лишнпг и спцијалнпг 
развпја ушеника) 

Март  2021. Струшнп веће 
друщтвених 

наука 

Другаое   Април 2021. Врщоашки тим 

Предаваоа за ушенике шетвртпг и 
щестпг разреда у прганизацији МУП- а 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

МУП и 
пдељеоске 
старещине 

Прпмпција рада секција у циљу 
афирмисаоа ненасилне кпмуникације 
и лишнпг и спцијалнпг развпја ушеника 

Јун 2021. Струшна већа 
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Евалуација Плана прегледпм 
дпкументације и резултатима 
истраживаоа, измене у Плана 

Јун /август 
2021. 

Тим за защтиту 
ушеника пд 
насиља и 

занемариваоа 

Стваралащтвпм прптив насиља 
(щкплске приредбе, щкплске нпвине) 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

Нпвинарска 
редакција 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНПСТИ 

Спрпвпђеое прпписане  прпцедуре у 
слушају насиља 

Тпкпм 
щкплске 
гпдине 

Директпр 

Дсихплпг 

Пдељеоске 
старещине 

Предметни 
наставници 

Рпдитељи 

  

ПЛАН РАДА ВРШОАЧКПГ ТИМ 

Активнпсти Нпсипци Време 

1. Дпнпщеое плана рада ВТ-а 

2. Избпр ушеника/шланпва ВТ-а 

3. Уппзнаваое са планпм рада Тима за защтиту 
ушеника пд насиља 

Чланпви ВТ-а 

Кппрдинатпр 

Септемб
ар 
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1. Избпр идеја и акција превентивнпг делпваоа 

2. Ушещће у активнпстима пбележаваоа Дечије 
недеље 

3. Защтита пд тргпвине децпм и младима 
((пбележаваое 18 пктпбра) 

  

Чланпви ВТ-а 

Кппрдинатпр 

Пктпбар 

1. Пдредити кутак ппсвећен теми насиља 

2. Пружаое ппдрщке ушеницима у рещаваоу 
прпблема и благпвременп реагпваое 

Чланпви ВТ-а 

Кппрдинатпр 

Нпвемба
р 

1. Ушещће у активнпстима пбележаваоа 
Бпжићних и Нпвпгпдишоих празника 

Чланпви ВТ-а 

Кппрдинатпр 

Децемба
р 

1. Креираое панпа на тему Шкпла лепих мисли 

  

Чланпви ВТ-а 

Кппрдинатпр 

Фебруар 

1. Дигиталнп насиље и безбеднп кприщћеое 
интернета 

  

Чланпви ВТ-а 

Кппрдинатпр 

Март 

1. Ушещће у активнпстима пбележаваоа 
Ускршоих празника 

  

Чланпви ВТ-а 

Кппрдинатпр 

Април 

Ушещће  шланпва ВТ-а у радипницама Лепше и 
забанп у шкпли 

  

Чланпви ВТ-а 

Кппрдинатпр 

Мај 

1. Израда п раду Врщоашкпг тима у щкплскпј 
2020/2021. 

Чланпви ВТ-а 

Кппрдинатпр 

Јун 
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Прпграм превенције дискриминатпрнпг ппнащаоа и вређаоа угледа, 
шасти или ндпстпјанства лишнпсти  

  

Активнпсти 

  

Време реализације Нпсипци 

  Септембар 2020.   

Активнпсти на прпщириваоу 
знаоа  у циљу преппзнаваоа 
пблика дискриминације  пд 
стране ушеника , заппслених 
или трећих лица 
затим,пбавезе,пдгпвпрнпсти 
и нашин ппступаоа 

Нпвембар и децембар  
2020. 

 Струшна служба 

Испитиваое стаоа у щкпли Јануар 2021. Тим за защтиту 

Радипнице у циљу 
превенције 
дискриминатпрнпг ппнащаоа 

Нпвембар 2020.гпдине-
јун 2021. гпдине 

Тим за защтиту и 
пдељеоске старещине 

Анализа и евалуација  
реализпваних активнпсти 

Јун 2021. Тим за защтиту 

Пдређиваое пплитике 
защтите пд  дискриминације 

Јун и август 2021. Тим за защтиту у 
сарадои са другим 
тимпвима 

  

8.4.1.  План тима за защтиту пд дискриминације,  насиља, злпстављаоа 
и занемариваоа 
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Задаци Нпсипци 
активнпсти 

Време 
реализације 

Израда плана рада за щкплску 2019/2020. 

Сарадоа са ПС 

Сви шланпви Септембар 
2020. 

Припрема и реализација интернпг струшнпг 
усаврщаваоа  у вези са нпвим Правилникпм п 
прптпкплу 

           Кппрдинатпр Септембар 
2020. 

Избпр рукпвпдипца Сви шланпви Семптембар 
2020. 

Анкета у вези са насиљем у щкпли  (ушеници 
петпг разреда) 

Струшна сарадница 
и пдељеоске 

старещине 

Пктпбар 
2020. 

Анализираое реализације Прпграма защтите 
пд насиља 

Сарадоа са ПС 

Анализа прптпкпла 

Сви шланпви Кварталнп 

Писаое извещтаја пплугпдищоег Сви шланпви Децембар 
2020. 

Јун 2021. 

Планираое истраживаоа п насиљу у щкпли Сви шланпви Јануар 2021. 

Реализација истраживаоа и анализа ппдатака 

Сарадоа са ПС 

Анализа прптпкпла 

Сви шланпви Фебруар  
2021. 

Ппсета пдељеоским заједницама Чланпви тима Март 2021. 
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Израда извещтаја Сви шланпви Према 
пптреби 

Интервентне активнпсти Чланпви тима Према 
пптреби 

Израда извещтаја за щкплску 2020/2021. Сви шланпви Август 2021. 

У тпку щкплске гпдине планиранп щест  седница. 

8.5. Тим за сампвреднпваое 

Тим за сампвреднпваое  шине следећи шланпви: 

Бпгданпвић Марина – кппрдинатпр 

Петкпвић Жаклина 

Митић Ружа 

Стпјадинпвић Милан 

Пбрадпвић Видпсав 

Лукић Маја 

Драгана Јевремпвић  - представник Савета  рпдитеља 

            Милпщ Милпјкпв - представник Ушенишкпг парламента  

8.5.1. План рада тима за сампвреднпваое 

АКТИВНПСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НПСИПЦИ 

АКТИВНПСТИ 

Израда плана рада и избпр кппрдинатпра 

Укљушиваое свих интересних група у прпцес 

сампвреднпваоа 

Ппдела задужеоа у пквиру Тима 

Септембар 2019. 

Сви шланпви  

 

Сарадоа са Струшним активпм за ШРП и Тимпм за 

међупредметне кпмпетенције и предузетнищтвп и Тимпм 

за пбезбеђиваое квалитета и развпј устанпве 

Систематски и кпнтинуиранп прикупљаое инфпрмација у 

прпцесу сампвреднпваоа 

Кпнкретизација активнпсти у циљу реализације 

сампвреднпваоа 

Децембар 2020. Сви шланпви 
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Испитиваое сарадое са  рпдитељима 

Сампвреднпваое изабране пбласти –припрема 

инструмената, припрема и прганизација оихпве примене 
Фебруар 2021. Чланпви према 

ппдели задужеоа 

Пбрада и анализа ппдатака прикупљених 

сампвреднпваоем 

Писаое извещтаја п сампвреднпваоу 

Март 2021. 
Чланпви према 

ппдели задужеоа 

Сампвреднпваое ШРП-а 

Сампвреднпваое ппстигнућа ушеника (дппуна извещтаја) 
Јун 2021. 

Сви 

шланпвиЧланпви 

према ппдели 

задужеоа 

Извещтај п раду 

 
Август 2021. Кппрдинатпр  

 

У тпку щкплске гпдине планиранп щест седница Тима. 

8.6. Тим за прпфесипналну пријентацију 

Тим за прпфесипналну пријентацију шине следећи шланпви: Маја Лукић, Јелена Рпсић, 
Емилија Шущулић, Сузана Милпјкпв и Жаклина Петкпвић.  

Кппрдинатпр је Маја Лукић. 

У тпку щкплске гпдине планиранп је  11 састанака . 

8.6.1. План рада Tима за прпфесипналну пријентацију 
 

АКТИВНПСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НПСИПЦИ 

АКТИВНПСТИ 

Израда плана рада и ппдела задужеоа  Септембар 2020. Чланпви тима 

Прганизпваое реалних сусрета Пктпбар 2020. Чланпви тима 

Сарадоа са рпдитељима Нпвембар 2020. Чланпви тима 

Анализа реализације планираних активнпсти и Прпграма  

прпфесипналне пријентације 
Децембар 2020. Чланпви тима 

Прпфесипнална интереспваоа ушеника заврщнпг разреда Јануар 2021. Чланпви тима 

Интезивираое сарадое са Тимпм за инклузивнп пбразпваое Фебруар 2021. Чланпви тима 

Саветпдавни рад са ушеницима Март 2021. Чланпви тима 

Сарадоа са релевантним институцијама Април 2021. Чланпви тима 

Сарадоа са средоим щкплама Мај 2021. Чланпви тима 

Кпнкретизација и прганизација активнпсти везаних за упис у 

средоу щкплу 
Јун 2021. Чланпви тима 

Анализа реализације планираних активнпсти и Прпграма Август 2021. Чланпви тима 
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прпфесипналне пријентације 

Израда извещтаја п раду 

 

8.7. Тим за пбезбеђиваое квалитета и развпј устанпве 

Тим за пбезбеђиваое квалитета и развпј устанпве шине представници заппслених, 
рпдитеља, 
Лпкалне сампуправе, струшни сарадници и директпр щкпле. 
Пвим тимпм унапређује се функципнисаое интернпг система квалитета у устанпви крпз 
кппрдинацију свих активнпсти и мера кпје предузимају струшни пргани щкпле. 
 
Тим има следеће надлежнпсти : 
 

● прати пбазбеђиваое и унапређиваое квалитета пбразпвнп – васпитнпг рада у 
устанпви; 

● стара се п пствариваоу щкплскпг прпграма; 
● стара се п пствариваоу циљева и стандарда ппстигнућа ; 
● стара се п развпју кпмпетенција; 
● вреднује резултате рада наставника, васпиташа и струшнпг сарадника; 
● прати и утврђује резултате рада ушеника и пдраслих; 
● прати напредпваое ушеника у пднпсу на пшекиване резултате; 
● развија метпдплпгије сампвреднпваоа у пднпсу на стандарде квалитета рада 

устанпве; 
● кпристи аналитишкп-истраживашке ппдатке за даљи рад устанпве; 
● даје струшна мищљеоа у вези са стицаоем зваоа наставника, сарадника и 

васпиташа; 
● прати развпј кпмпетенција наставника, васпиташа и струшних сарадника у пднпсу на 

ппстављене захтеве квалитетнпг васпитнп-пбразпвнпг рада; 
 
 

8.7.1. План рада Тима за пбезбеђиваое квалитета и развпј устанпве за 
2020/2021. 
 

Тим шине : 
Мипдраг Златанпвић, директпр устанпве 
Синища Ћулафић, рукпвпдилац тима 
Жаклина Петкпвић, шлан 
Живкп Жаркпв, шлан 
Гпрдана Арклинић, шлан 
 
 

Време 
реализације 

Активнпсти / теме 
Нашин 
реализације 

Нпсипци 
реализацијие 
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Септембар Усвајаое Плана рада Тима 
Разматраое Извещтаја п реализацији 
Гпдищоег 
плана рада щкпле за щкплску 
2019/20. 
- Разматраое пставиваоа Шкплскпг 
прпграма 
щкпле за щкплску 2019/20. 
- Анализа и разматраое Анекса РПШ-
а за наредну 
щкплску гпдину укпликп је билп 
предлпга 
- Разматраое Гпдищоег плана рада 
щкпле за 
щкплску 2020/21.(даваое сугестија ) 
- Анализа усклађенпсти рада Струшних 
већа , 
Тимпва и Актива Шкпле 
- Праћеое реализације активнпсти на 
пснпву 
Акципних планпва и слишнп 
  

нализа, 
дискусија, 
сугестија 

Чланпви 
Тима 
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Јануар Анализа реализациje наставе у тпку 
првпг 
пплугпдищта 2020 / 2021.г 
- Анализа рада Струшних већа , 
Тимпва и Актива 
Шкпле у тпку првпг пплугпдищта 
- Праћеое реализације активнпсти на 
пснпву 
Акципнпг плана 
- Анализа Извещтаја п пбављенпм 
редпвнпм инспекцијскпм прегледу 
гпдищоем 
- Сагледаваое стаоа псипаоа 
ушеника и делпваоа 
у смислу заджаваоа истих 
- Праћеое примене прпписа у 
пбезбеђиваоу 
квалитета и развпја щкпле 
- Анализа Извещтаја п реализацији 
Шкплскпг 
развпјнпг плана 
- Анализа Извещтаја п раду директпра 
у првпм 
пплугпдищту 

анализа 
дискусија 
извещтај 

Чланпви 
Тима 
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Јун Анализа ппстигнућа ушеника у тпку 
наставне 
2019 2020.г. (гпдищои испити, 
такмишеоа...) 
- Анализа реализациje наставе 
- Разматраое струшнпг усаврщаваоа 
наставника у 
тпку щкплске гпдине и мпгућнпст 
стицаоа зваоа 
наставника и струшнпг сарадника 
- Даваое сугестија за даља струшна 
усаврщаваоа 
наставника на пснпву Извещтаја п 
сталнпм 
струшнпм усаврщаваоу 
- Анализa пстварених активнпсти 
везаних за 
Сампвреднпваое щкпле у тпку 
щкплске 2020 / 
2021. Гпдине 
- Сагледаваое стаоа псипаоа 
ушеника и делпваоа 
у смислу заджаваоа истих 
- Праћеое реализације активнпсти на 
пснпву 
Акципнпг плана 
  

анализа 
дискусија 
сугестија 

Чланпви 
Тима 
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 август 
Даваое смерница и сугестија за 
Гпдищоег плана 
рада щкпле за щкплску 2020/2021.г. 
- Даваое смерница у планираоу 
спрпвпђеоа 
ппступка Сампвреднпваоа за щкплску 
2020 / 
2021.г. 
- Разматраое Извещтаја п 
реализацији Шкплскпг 
развпјнпг плана за щкплску 2019/20.) 
и предлпг 
Анекса ШРП-а за наредну щкплску 
гпдину 
укпликп се укаже пптреба 
- Анализа Записника, Извещтаја и 
Планпва 
струшних већа и актива 
- Даваое сугестија за стицаое зваоа 
наставника и 
струшнпг сарадника. 
- Разматраое припремљенпсти щкпле 
за наредну 
щкплску гпдину 
- Израда извещтаја п раду Тима за 
щкплску 2020 / 
2021.г. 

анализа, 
дискусија, 
сугестија 
извещтај 

Чланпви 
Тима 

Нашини праћеоа реализације прпграма рада Тимa за пбезбеђиваое квалитета и развпј 
устанпве су: извещтаји, записници, разгпвпр, неппсредан увид и инспекцијски преглед 
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IX. ПРПГРАМ СТРУЧНПГ УСАВРШАВАОА НАСТАВНИКА И 
УНАПРЕЂИВАОА ВАСПИТНП-ПБРАЗПВНПГ РАДА 

  

  

План је урађен у складу са Развпјним планпм щкпле, планпвима струшних већа и 
планпвима лишнпг усаврщаваоа наставника. У изради плана кприщћен је Правилник п 
сталнпм струшнпм усаврщаваоу и стицаоу зваоа наставника, васпиташа и струшних 
сарадника („Сл. Гласник РС“, бр 81/2017 и 48/2018) и Дпкументпм (Правилникпм) п 
вреднпваоу интернпг струшнпг усаврщаваоа наставника. Реализацију задатака пратиће 
Тим за прпфесипнални развпј 

Задаци Активнпсти Нпсипци 
активнпсти 

Време 
реализације 

Струшнп усаврщаваое у 
складу са лишним 
планпвима 
прпфесипналнпг 
усаврщаваоа 

Ппхађаое 
акредитпваних 
семинара и 
струшнп 
усаврщаваое ван 
устанпве 

Предметни 
наставници 

Тпкпм 
щкплске 

2020/2021. 

Унапређиваое 
прпфесипналних 
кпмпетенција ппхађаоем 
акредитпванпг  семинара 
у щкпли 

Испитиваое 
пптреба 
заппслених 

Избпр семинара 

Прганизација 
семинара 

Актив за щкплскп 
развпјнп 

планираое 

Струшни сарадник 

Директпр 

Децембар 
2020. 

Актуелни правилници – 
интерна едукација 

  

Псмищљаваое 
едукације 

Прганизација 

Реализација 

Секретар щкпле 

Струшни сарадник 

Директпр щкпле 

Септембар  
2020. 

Пктпбар 
2020. 
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Унапређиваое 
дигиталних кпмпетенција 

Припрема и 
реализација 
едукације 

Тим за 
пбезбеђиваое 

квалитета и развпј 
устанпве 

  

Септембар 
2020. и 
тпкпм 
гпдине 

Праћеое напредпваоа 
ушеника и 
сампвреднпваое 

Усклађиваое критеријума 
пцеоиваоа 

Припрема и 
реализација 
едукације 

Кппрдинатпри 
Струшних већа и 
срушни сарадник 

Пктпбар 

2020. 

Интерна едукација са 
нагласкпм на пствариваоу 
стандарда квалитета рада 

Припрема и 
реализација 
едукација 

Тим за 
пбезбеђиваое 

квалитета и развпј 
устанпве 

  

Децембар 
2019. 

Хпризпнтална едукација у 
циљу унапређеоа 
квалитета наставе и ушеоа 

Реализација 
угледних шаспва 

Анализа и размена 
искустава 

Тим за развпј 
међупредметних 

кпмпетенција 

Тпкпм 
щкплске 

2020/2021. 

Интерна едукација у циљу 
пружаоа ппдрщке деци 
из псетљивих група и 
дарпвитим ушеницима 

Испитиваое 
пптреба 
заппслених 

Псмищљаваое 
активнпсти 

Реализација 

Тим за инклузију Нпвембар 
2020. 

Развпј интерне едукације 
у пружаоу ппдрщке 
ушеоу 

Испитиваое 
пптреба 
заппслених 

Псмищљаваое 
активнпсти 

Струшни сарадник Фебруар 
2021. 
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Реализација 

Лишнп усаврщаваое Праћеое струшне 
литературе 

Размена искуства 

Сви заппслени Сталнп 

План је израдип Тим за прпфесипнални развпј. 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво 

Акциони план рада за школску 2020-2021. годину 

Чланови Тима: 

Катарина Величић Богдановић 

Синиша Ћулафић 

Виолета Ракоц 

Активнпст Нпсипци Време реализације Нашин праћеоа 

Прецизираое 

делпкруга рада, 

израда акципнпг 

плана 

Чланпви Тима Септембар Записник Тима 

Ппдрщка 

наставницима у 

псмищљаваоу 

активнпсти 

усмерених на 

развијаое 

кпмптенција наставе 

и ушеоа 

Психплпг, шланпви 

Тима и сви 

наставници кпји су 

прпщли пбуку 

Тпкпм щкплске 

гпдине 

Извещтаваоем 
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Реализација шаспва 

хпризпнталнпг 

струшнпг 

усаврщаваоа  

усмеренпг на 

ппвезиваое  

наставних предмета 

кпмпетенцијама 

Предаваши у 1,2, 5 и 

6. разреду 

2. и 4. квартал Ппсета шаспва 

Праћеое и анализа 

„Прпјектне наставе“ 

Чланпви Тима Тпкпм реализације 

исте 

Прптпкпл и извещтај 

Праћеое „ИКТ  

пкружеоа“ у щкпли- 

анализа 

Директпрр, психплпг 

и наставник 

инфпрматике 

Септембар , јануар, 

јун 

Прптпкпл и извещтај 

Анализа пстваренпг и 

планпви за даљи рад 

Чланпви Тима Јун, август Извещтај, прпграм и 

план 
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X. ПРАЋЕОЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГПДИШОЕГ ПРПГРАМА РАДА 
ШКПЛЕ 

 

Праћеое пствариваоа задатака предвиђених Гпдищоим планпм рада щкпле ће се, 
пре свега, пријентисати на правпвременп сагледаваое нивпа и квалитета раднпг прпцеса 
и ппстигнутих резултата, пткриваоа недпстатака пбјективне и субјективне прирпде, 
предлагаое мера за укпаоаое упшеих прпблема и слишнп.  

Праћеое пствариваоа планираних задатака ппшиое пдмах пп дпнпщеоу прпграма 
рада за текућу щкплску гпдину.  

Шкплски пдбпр, кап прган управљаоа, директпр, кап прган рукпвпђеоа, струшни 
пргани (Наставнишкп веће, Пдељеоска већа, струшни активи, тимпви и пдељеоске 
старещине), наставници щкпле, кап и сви пстали радници щкпле, сагласнп свпјим 
пвлащћеоима, правима и пбавезама, прате пствариваое Гпдищоег плана рада щкпле у 
целини, кап и ппјаве кпје мпгу да дпведу дп евентуалних ппремећаја и пдступаоа у 
оегпвпј реализацији и у вези с тим, предузимају пптребне мере. 

Праћеое реализације гпдищоег плана рада щкпле представља  заједницки 
интерес,пптребу и сталну пбавезу радника щкпле. За изврщеое Гпдищоег плана рада 
щкпле пдгпвпран је директпр кпме пдгпварају пстали изврщипци задатака из реда 
радника и ушеника, струшних пргана, кпмисија и других тела. 

Резултати рада редпвнп се прате у виду трпмесешних  извещтаја, у циљу 
некажоаваоа већ унапредђиваоа индивидуалнпг и тимскпг стваралащтва. 

Квантитативнп и квалитативнп утврдђиваое реализације предвидђенпг времена за 
ппједине активнпсти пратиће се крпз следеће ппдатке: 

ИЗВЕШТАЈ П РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНИХ ЧАСПВА ПРЕДМЕТНИ НАС. 
ПС 

Раднп ангажпваое наставника кпје се евидентира у свакпм месешнпм плану за 
прптекли месец 

наставници 

Реализација плана и прпграма и успех ушеника на крају пба 
трпмесешја,пплугпдищта и на крају щкплске гпдине за свакп пдељеое, кап и за 
щкплу у целини. 

пдељенски 
старещина 

Реализација радних пбасвеза струшних сарадника крпз планпве и Дневник рада. директпр щкпле 

Из педагпщке дпкументације - Дневника пбав. вас. рада Глпбалних и 
пперативних планпва рада, припрема за шаспве, записника слпбпдних активнпсти 
ушеника и уш. прганизација. 

директпр, 
наставници, ПС, 

Реализација ппслпва и радних задатака директпра щкпле (ппсебнп инструктивнп-
педагпщки рад и закпнитпст рада, крпз анализе, извещтаје и дпкументацију). 

щкплски пдбпр 
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За квалитетнп вреднпваое кпристити: 

ИЗВЕШТАЈЕ П ПЕДАГПШКП-ИНСТРУКТИВНПМ РАДУ. 
ДИРЕКТПР, ШКПЛСКИ 

НАДЗПРНИК 

Мищљеое Пдељенскпг и Наставнишкпг већа       директпр 

Резултате ппстигнуте у ваннаставним активнпстима, дпдатнпј настави - 
сагледати крпз успех на такмишеоима, сусретима, смптрама. 

активи, директпр 

Анализе ппдатака из Глпбалних и Пперативних планпва, записника Струшних 
актива, пдељенских већа, Наставнишкпг већа, ушенишких прганизација, 
Шкплскпг пдбпра. 

директпр рук. 
Струшних већа 

Извещтај п раду щкпле у прптеклпј щкплскпј гпдини и табеле кпјима се ти 
резултати исказују за пптребе институција ван щкпле. 

директпр 
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XI. ПРИЛПЗИ УЗ ГПДИШОИ ПЛАН РАДА ШКПЛЕ 
 

Гпдищоим планпм рада щкпле утврђени су сви пснпвни задаци, прганизаципни пблици и 
исказане пптребе щкпле у виду брпјшаних ппдатака, такп да пни шине пснпву за 
планираое ппслпва и радних задатака пп врстама делатнпсти.  

11.1. Планпви дппунске наставе, дпдатне наставе и секција 

Планпви дппунске, дпдатне наставе кап и Планпви рада секција шине саставни деп 
Гпдищоег плана рада щкпле, и налазе се кпд директпра щкпле у електрпнскпм пблику, 
кап пбавезни деп Планпва рада наставника. 

11.1.1. План рада драмскп-рецитатпрске секције 
 

Рукпвпдилац: Стана Шуока, ПШ ,,Мища Стпјкпвић“ Гај 
 

ВРЕМЕ САДРЖАЈ РАДА  
 

БРПЈ 
ЧАСПВА 

 
Септембар 

-Фпрмираое секције и дпгпвпр п раду 
-План рада за текућу щкплску гпдину 
-Прпушаваое драмских текстпва 
-Пснпвни ппјмпви из ппзприщне уметнпсти 

1 
1 
1 
1 

 
Пктпбар 

-Разгпвпр п гледанпј представи 
-Избпр нпвпг текста за драмску игру 
-Ппдела улпга 
-Читашка прпба (рад за стплпм) 

1 
1 
1 
1 

 
Нпвембар 

-Читашка прпба (рад за стплпм) 
-Читашка прпба (анализа ликпва) 
-Читашка прпба (пснпвна идеја) 
-Читашка прпба (шитаое пп улпгама) 

1 
1 
1 
1 

 
Децембар 

-Расппредна прпба: груписаое лица и ствари на сцени 
-Расппредна прпба: вежбе ппкрета и гестпва 
-Расппредна прпба: сценске радое 

1 
1 
1 
 

 
Јануар 

-Генерална прпба 
-Ушещће секције на прпслави Дана светпг Саве 
-Анализа рада секције у првпм пплугпдищту 

1 
1 
1 

 
Фебруар 

-Истприја гпверне уметнпсти: Истприја ппзприщта, драме, беседнищтвп 
-Беседнищтвп 
- Припрема за такмишеое у беседнищтву 
-Такмишеое у беседнищтву 

1 
 

1 
1 
1 

 
Март  

-Сарадоа са другим секцијама (драмска, музишка, ликпвна) 
-Анализа изабраних песама 
-Анализа изабранх песама 
-Анализа изабраних песама 

1 
1 
1 
1 

 
Април  

-Прпба 
-Изражајнп рецитпваое с кпрекцијама 
-Пауза у рецитпваоу 
-Увжбаваое за наступ 

1 
1 
1 
1 
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Мај  -Беседнищтвп 
-Такмишеое у беседнищтву 
-Гледаое телевизијске драме или слущаое радип-драме 
-Стваралашки писмени рад: писаое сценских дела (дијалпг) 

1 
1 
1 
1 

 
Јун  

-Стваралашки писмени рад: писаое сценских дела (драматизација) 
-Разматраое извещтаја п раду секције: Предлпг шланпва секције за 
ппхвале и награде 

1 
1 

 

11.1.2. План рада нпвинарске секције 
 руководилац : Катарина Величић Богдановић 

Пријем и пдабир шланпва на пснпву интереспваоа и сппспбнпсти 

Прганизација рада секције, уппзнаваое са планпм рада и ппдела задужеоа            

Утврђиваое кпнцепције листа 

Уппзнаваое са врстама нпвинарскпг изражаваоа :вест, интервју, реппртажа, шланак 

Практишне вежбе 

Анализа прилпга за брпј 

Кпректура прилпга за нпви брпј 

Практишна вежба – писаое вести, извещтаја  и шланка 

Анализа садржаја дневних нпвина и недељних шаспписа 

Ппсета сајму коига у Бепграду 

На нпвинарскпм задатку 

Анализа задатака са нпвинарскпг задатк 

Предстваљаое електрпнскпг издаоа щкплских нпвина 

Интервју- вежба 

Анализа реализпванпг интервјуа 

Илустрације у нпвинарству 

Реппртажа 

Анализа пстварених реппртажа 

Анкета п актеулним дпгађајима у щкпли 

Анализа и пдабир радпва за щкплски лист 
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Анализа и пдабир радпва за щкплски лист 

Идејни предлпзи за наслпвну страну 

Интернет и оегпва примена у нпвинарству 

Представљаое једнпг странпг или дпмаћег забавника за децу и пмладину пп избпру 

ушеника 

Анкета: шитанпст нащег листа 

Анализа резултата анкете 

Анализа нпвпг брпја шаспписа 

Анализа рада нпвинарске секције у тпку гпдине 
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План рада щкпле за щкплску 2020/2021.гпдину усвпјен 

је на седници Шкплскпг пдбпра дана  15.09.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директпр щкпле 

_________________________ 

Мипдраг Златанпвић 

Председник щкплскпг пдбпра 

_________________________ 

Катарина Велишић - Бпгданпвић 

 


