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I Увод 

1.1.Представљање школе 

Гај је једно од десет насеља у Општини Ковин, које се налази у јужном Банату и броји око 3000 
становника. Од Београда је удаљен око 50 км.Зграда школе се налази у 
центру села Гај, у склопу сеоског трга окружена великим уређеним сеоским 
парком и институцијама (Амбуланта, Дом културе, Библиотека, Месна 
заједница, сеоска Црква и Пошта). Слику прошлости школе градимо на 
основу података из летописа који се почео писати школске 1933/34.године 
када је школа носила назив Државна народна школа у Срезу ковинском 
Бановина дунавска.  

Први учитељ, Петар Грујић помиње се 1815.године, а 1820. учитељ 
Григорије Кољанић. Школа је била једноразредна. Друго одељење је отворено 1886.године, треће 
одељење 1895.године, а четврто одељење почело је са радом 1904.године. Учионице су биле у 
приватним зградама све до 1910.године када је општина подигла „здраву“ и удобну зграду са четири 
учионице. Пето одељење отворено  је1914.године. Управитељ школе је био Никола Котарач. Од 
оснивања школа је била мешовита. До уједињења 1918. године носи назив Општинска основна 
школа, а од тада Државна основна школа. После уједињена задржано је шесторазредно школовање. 
Године 1920/21. дошао је  нови управитељ школе Петар Лекић. Те године радили су два учитеља и 
две учитељице са 279 ученика распоређених у пет одељења (154 дечака и 125 девојчица). Године 
1930/31.отворено је шесто одељење. Месни школски одбор 1931/32. године доноси одлуку о 
отварању седмог и осмог одељења због повећања броја ученика. Наредне школске године  школа 
има 401 ученика распоређених у осам одељења са шест разреда (четири основне и два Више народне 

школе). Два одељења су била мушка, два женска и четири мешовита. 

Школа се до почетка Другог светског рата развијала. Држава је 
бринула о статусу учитеља. Добијали су станове, а сиромашни ученици 
имали су бесплатну редовну исхрану.Предратна школа је званично 
прослављала Дан рођења Његовог Величанства Краља, Дан уједињења, 
Божић, Светог Саву, Ускрс, Спасовдан и Видовдан. У току поста 
организовано је причешћивање ученика. За време бербе кукуруза 
обустављана је настава.То је било одобрено одлуком Краљевске 
бановске управе. У школи је био активан подмладак Црвеног крста. 
Редовно су вршени прегледи школе од стране среског школског 

надзорника и инспекције верске наставе од стране Архијерејског намесника среза ковинског. На крају 
школске године организована је Видовданска прослава и фотографисање ученика. За време Другог 
светског рата школа је била под окупацијом.Рад је био нередован.По ослобођењу школа је добила 
име Миша Стојковић,које и данас носи.Милан Миша Стојковић рођен је 20.08.1921.године у Гају, од 
оца Саве и мајке Катарине, рођене Косовац. Завршио је Државну реалну гимназију у Белој Цркви. Још 
као младић постао је командант Првог јужнобанатског партизанског одреда, који је оформљен 
између 8. и 9.03.1942. године у његовој кући.Убијен је из заседе 12.10.1943.године у Крушчици,селу 
код Беле Цркве. Тај дан се слави као Дан школе. 

У послератном периоду школа је обележавала све важеће државне празнике, Дан ослобођења 
Гаја, 27.септембар и Дан школе. Најзначајнија година у после-ратном периоду је 1982/83. када су 
почеле интензивне припреме на изградњи нове школске зграде каква је данас.Настава у новој згради 
је почела 11.фебруара 1985.године.Школске 1991/92.године је после низа година поново обележен 
Дан Светог Саве, а 2000/01. године школа је освештана.Те године је први пут резан и славски колач 
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поводом школске славе.Посебан јубилеј,прослава 40 година од прве „мале матуре“, обележен је 
1993/94. године.  

Годишњи план рада школе представља инструмент којим се обезбеђује синхронизована, 
рационална и ефикасно организована  делатност свих учесника у раду на реализацији образовно 
васпитних активности у току школске године. Њиме се утврђује организација и динамика 
остваривања образовно васпитних активности, одређују се носиоци тих активности, омогућује 
унапређивање образовно-васпитног рада, обезбеђује  праћење остваривања циљева и задатака, као 
и евалуација стручних и управних органа школе. 

1.2.Полазне основе рада школе 

1. Закон основама система образовања и васпитања (Сл.гл.бр. 88/2017 и 27/2018) 
2. Закон о основном образовању и васпитању  (Сл.гл.бр 101/2017 и 27/2018.) 
3. Правилници о наставном плану и програму основног образовања и васпитања са изменама и 
допунама (Просветни 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 о школском календару за основне школе са седиштем на територији АПВ за 
школску 2018/2019. годину (Сл.лист АПВ бр. 31714, 54/14 и 37/16); 
5. Правилник о врсти стручне спреме наставника стручних сарадника у основној школи 
(Просветни 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 о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из 
изборних програма у основној школи (Сл.гласник СРС-Просветни гласник бр.27/87, 1/89, и Сл. 
Гласник Рс-Просветни 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 о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл.гласник РС“, бр. 
67/2013). 
8. Правилник о нормативу школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу 
(Сл.гласник СРС-Просветни гласник бр.4/90); 
9.  Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника стручних сарадника 
и васпитача у основној школи (Сл.гласник РС-Просветни гласник бр. 2/92 и 2/00); 
10. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и 
стручних сарадника (Сл.гласник РС бр. 13/12 и 31/12); 
11.Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника (Сл.гласник РС Просветни 
гласник РС 5/12); 
12. Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга основне школе (Службени гласник РС 
бр.37/09); 
13. Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној 
школи (Сл. гласник РС бр.55/06,51/07, 67/08, 39/11 и 82/12); 
14. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи (Службени гласник бр. 
37/93 и 42/93); 
15. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (Просветни 
гласник бр 22/05 и 51/08); 
16. Правилник о вредновању квалитета рада установа (Службени гласник РС бр. 9/12) 
17. Упутство за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи, (Мишљење 
Министарства просвете бр. 610-00-790/2010-01 од 16.9.2010. године); 
18. Статут Основне школе ''Миша Стојковић'' у Гају (бр.695/4-2011 од 21.10.2011. године); 
19. Правилник о заштити на раду (број 107 од 05.04.2004. године 915/8-11 од 05.12.2011. 
године); 
20. Правилник о организацији и систематизацији послова (567/1-12 од 12.09.2012. године); 
21. Правила понашања у школи (458/9-11 од 08.07.2011. године и 915/10-11 од 23.12.2011. 
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године); 
22. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених (бр. 458/7-11 од 
08.07.2011. године и 915/11-11 од 23.11.2011. године); 
23. Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика (871/1-11 од 05.12.2011. 
године); 
24. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 
занемаривање (Сл. Гласник РС бр.30/10); 
25.  Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време 
остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа (број 179/1-
2010 од 14.04.2010. године и 915/13-11 од 23.12.2011. године); 
26. Правилник о канцеларијском пословању Основне школе ''Миша Стојковић'' у Гају (број 
870/1-2011 од 05.12.2011. године и 915/14-11 од 23.12.2011. године); 
27. Пословник о раду Школског одбора (број 180/1-10 од 16.04.2010. године и 915/15-11 од 
23.12.2011. године); 
28. Пословник о раду Савета родитеља (број 180/2-10 од 22.02.2010. године и 915/16-11 од 
23.12.2011. године); 
29. Пословник о раду Ученичког парламента (број 599/1-10 од 01.10.2010 године и 915/17-11 од 
23.11.2011. године); 
30. Акт о процени ризика на радном месту и радној околини (број 324/1-12 од 09.05.2012. 
године); 
31. Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, 
његову примену и вредновање (Сл. Гласник Рс бр.76/2010); 
32. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику (Сл. 
Гласник Рс бр.63/2010); 
33. Школски развојни план ОШ ''Миша Стојковић'' у Гају за период 2011 -2014.године (број 
695/4-11 од 21.10.2011. године). 
34. Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог боравка 
(Сл. Гласник Рс бр.77/2014). 
35. Правилник  о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 
делатност основног образовања и васпитања (Сл. Гласник Рс бр.75/2017.) 

1.3.Циљеви образовања и васпитања 

Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле: 

1) једнако право и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по 
основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге припадности, месту боравка, 
односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и 
инвалидитета, као и по другим основама; 

2) квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, засновано на тековинама и 
достигнућима савремене науке и прилагођено узрасним и личним образовним потребама детета, 
ученика и одраслог; 

3) образовање и васпитање у демократски уређеној и социјално одговорној установи у којој се 
негује отвореност, сарадња, толеранција, свест о културној и цивилизацијској повезаности у свету, 
посвећеност основним моралним вредностима, вредностима правде, истине, солидарности, слободе, 
поштења и одговорности и у којој је осигурано пуно поштовање права детета, ученика и одраслог; 

4) усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике наставе, учења 
и оцењивања којима се излази у сусрет различитим потребама ученика, развија мотивација за учење 
и подиже квалитет постигнућа; 

5) једнаке могућности за образовање и васпитање на свим нивоима и врстама образовања и 
васпитања, у складу са потребама и интересовањима деце, ученика и одраслих, без препрека за 
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промене, настављање и употпуњавање образовања и образовање током целог живота; 
6) оспособљеност за рад ученика и одраслих усклађену са савременим захтевима професије за 

коју се припремају. 
Систем образовања и васпитања својом организацијом и садржајима обезбеђује и: 
1) ефикасну сарадњу са породицом укључивањем родитеља, односно старатеља ради успешног 

остваривања постављених циљева образовања и васпитања; 
2) разноврсне облике сарадње са локалном заједницом и широм друштвеном средином како би 

се постигао пун склад између индивидуалног и друштвеног интереса у образовању и васпитању; 
3) ефикасност, економичност и флексибилност организације система ради постизања што бољег 

учинка; 
4) отвореност према педагошким и организационим иновацијама. 
У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се: 
1) правовременом укључивању у предшколско васпитање и образовање; 
2) адекватној припремљености за школско учење и за прелазак на више нивое образовања и 

васпитања; 
3) могућности да ученици и одрасли са изузетним способностима (талентовани и обдарени), без 

обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и 
установама, као и идентификацији, праћењу и стимулисању ученика са изузетним способностима, као 
будућег научног потенцијала; 

4) могућности да деца, ученици и одрасли са сметњама у развоју и инвалидитетом, без обзира на 
сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања у установама, а лица 
смештена у установе социјалне заштите, болесна деца и ученици - остварују право на образовање за 
време смештаја у установи и током болничког и кућног лечења; 

5) остваривању права на образовање, без угрожавања других права детета и других људских 
права. 

 
Циљеви образовања и васпитања јесу: 
 
1) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и 

ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 
2) стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова (у даљем тексту: 

знања, вештине и ставови), језичке, математичке, научне, уметничке, културне, техничке, 
информатичке писмености, неопходних за живот и рад у савременом друштву; 

3) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса; 
4) развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз 

вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија; 
5) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем 

образовању, професионалном раду и свакодневном животу; 
6) развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током 

целог живота и укључивање у међународне образовне и професионалне процесе; 
7) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог 

мишљења; 
8) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, 

сопственог развоја и будућег живота; 
9) развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, оспособљавање за 

рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима занимања, развојем 
савремене науке, економије, технике и технологије; 

10) развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и 
безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

11) развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, 
еколошке етике и заштите животиња; 
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12) развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне 
сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства; 

13) развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и 
хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, права на различитост и 
бризи за друге, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности; 

14) формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, 
развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање српског језика и 
свог језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких заједница, других 
народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националне и светске културне 
баштине; 

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 
равноправности, толеранције и уважавање различитости. 

Основним образовањем и васпитањем остварују се општи и посебни исходи, тако да ће ученици 
након завршеног основног образовања: 

1) имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и друштву и бити 
способни да тако стечена знања примењују и размењују; 

2) умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на српском и језику 
националне мањине и најмање једном страном језику користећи се разноврсним вербалним, 
визуелним и симболичким средствима; 

3) бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену; 
4) умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање 

одговорности према свом животу, животу других и животној средини; 
5) бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их користе за 

сопствено изражавање; 
6) бити оспособљени за самостално учење; 
7) бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују 
8) информације; 
9) моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно 

мишљење и релевантна знања; 
10) бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос 
11) према себи и својим активностима; 
12) бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању; 
13) умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно учествују у 

њиховом остваривању; 
14) имати развијено осећање припадности сопственој породици, на- 
15) цији и култури, познавати сопствену традицију и доприносити њеном очувању и развоју; 
16) знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити способни да 

сарађују са њиховим припадницима; 
17) бити способни да ефикасно и конструктивно раде као члановитима, групе, организације и 

заједнице. 

Такође, у току сачињавања овог годишњег плана рада школе за ову школску годину нарочито 
се имало у виду, поред осталог, и следеће: 

- да је школа дужна да у овој школској години оствари све облике васпитно образовног рада 
утврђене правилником о наставном плану и програму и да у том циљу доноси свој Годишњи 
план рада; 

- да се Годишњим планом рада утврђују време, место, начин и носиоци остваривања наставног 
плана и програма; 



14 

 

- да ће се организација образовно-васпитног рада у свим одељењима остваривати као 
полудневна настава, зависно од потреба деце и добијене сагласности Министарства; 

- да је праћењем и анализом рада и резултата рада у протеклој години уочено да нека питања 
из живота и рада школе у наредном периоду треба успешније остваривати, као што су: (нпр. 
организованије чување и рационалније коришћење материјалне основе рада; осмишљеније 
предузимање мера да серасположива литература користи благовремено и стваралачки; 
редовније посећивање огледних часова; да се редовније и отвореније разматрају искуства; 
много студиозније прилажење пословима у вези са непосредним радом одељенских 
старешина са ученицима; боља сарадња са родитељима појединих ученика који имају 
проблема у школи; боља организација слободног времена, благовременије реаговање на све 
проблеме; довођење рада стручних актива на виши ниво и сл.); 

- да ће ове школске године бити 8 одељења млађих разреда и 8 одељења у старијим 
разредима; 

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

- да ће се страни језик енглески језик изучавати од I до VIII разреда као обавезни наставни 
предмет; 

- да ће се настава немачког језика изучавати од V до VIII разреда са по 2 часа недељно као 
обавезни изборни наставни предмет; 

- да ће се од V до VIII разреда организовати један час недељно „изабраног спорта" – одбојка по 
одељењу; 

- да ће се од I до VIII разреда остваривати верска настава и грађанско васпитање; 
- да ће се од V до VIII разреда остваривати још 4 изборна програма које ће школа понудити 

ученицима , а који ће се определити за један на почетку школске године; 
- да ће просторни услови бити добри, а припремљеност школе релативно добра, с обзиром на 

чињеницу да су потребна већа материјална средства за значајније уређење школског простора 
- да ће однос наставника према планирању, припремању и остваривању програма бити на 

завидном нивоу; 
- да стручност наставника гарантује још бољи рад на остваривању задатака на реализацији 

наставних садржаја; 
- да је потребна организована и стална помоћ ученицима VIII разреда ради постизања добрих 

резултата на завршном испиту и то пре свега предметних наставника српског 
језика,математике, биологије, историје, географије, физике и хемије, стручних сарадника и 
директора школе; 

- да постоје велике могућности укључивања родитеља у остваривање одређених програмских 
садржаја и других захтева, а што се показало и у протеклој школској години; 

- да се на пословима и радним задацима наставног особља налазе углавном особе које имају 
воље, енергије и жеље да афирмишу свој рад и рад школе у целини. 

1.4. Материјално-технички и просторни услови рада школе 

Школа је организована као самостална установа без издвојених одељења. Настава се изводи 
на српском језику, а страни језик који се изучава је енглески језик од I до VIII разреда и у V, VI,VII и VIII 
разреду немачки језик као други страни језик. 

Настава ће се изводити у школској згради која има 8 класичних учионица, 6 кабинета, 
мултимедијалну учионицу, учионицу продуженог боравка, фискултурну салу, кухињу са трпезаријом, 
котларницу са централним грејањем, као и друге просторије за потребе рада школе: 
фотолабораторију, зборницу, две канцеларије, библиотеку и друго. 
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Површина школске зграде је 2610 квадратних метара. Функционалност објекта је задовољавајућа. 
Придаје се велики значај естетском и хигијенском изгледу објекта, као и зелених површина. 
Одржавање школског простора је редовно.  

1.5. Опремљеност зграде 

Оснивање и почетак рада школе прати и одговарајуће опремање намештајем, наставним 
средствима, уређајима, реквизитима, алатима и машинама. У току рада постојали су релативно 
повољни услови за новаопремања и укупна побољшавања материјалних услова рада, и они се 
плански и организовано користе. Данас школа поседује у већој мери све потребне врсте наставних 
средстава, односно у већој мери задовољава утврђене и законом прописане нормативе и стандарде. 
Наставницима и стручним сарадницима је омогућено да користе рачунаре, а што има утицаја на 
израду дидактичких материјала усарадњи са ученицима и родитељима ученика. 

Од општих наставних средстава школа располаже са следећим: 

1. Графоскоп 2комада 
2. Телевизора 4 комада 
3. Касетофона 12 комада 
4. Орфов инструментаријум 2 комплет 
5. Књиге у школској 
библиотеци 

7246 комада 

6. Видео рикордер 1 комад 
7. Компјутера 20 комада 
8. Фотокопирни апарат 3 комада 
9. Синтисајзер 1 комад 
10. Географске карте 1 комплет 
11. ЦД- плејер 6 комада 
12. Музичка линија са ЦД-ом 2 комада 
13. ДВД плејер 3 комада 
14. Покретна табла 2 комад 
15. Диктафон 1 комад 
16. Видео пројектор 5 комад 
17. Пројекционо платно 1 комад 
18. Ласерски штампач 3 комада 
19. Дигитална камера 1 комад 
20. Дигитални фото апарат 1 комад 
21. Скенер 1 комад 
22. Интерактивна табла 2 комада 
23. Лаптоп  рачунар    3 комада 

 

Сва дидактичка средства се одржавају, чувају и редовно допуњавају новим, у складу са 
материјалним могућностима школе. Постоји објективан проблем да су нека дидактичка средства 
застарела и некомплетна и да су не уједначено распоређена по кабинетима, радним просторијама и 
учионицама. 

Библиотека има више од 7000 књига. Својом укупном тематиком и садржајномструктуром 
задовољава потребеученика, наставника, стручних сарадника и родитеља.  
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1.6. Педагошка организација 

Школа је организована и ради полудневно, у две смене. 
Часови редовне наставе у преподневној смени почињу у 730 сати, а у поподневној смени у 1330 сати. 
Виша смена је започела школску 2021/2022. годину као преподневна. Смене се мењају 
петнаестодневно. 
Допунска и додатна настава, хор, слободне и спортске активности, одвијају се након редовне наставe. 
Дежурство наставника и ученика у школи организовано је од 7 часова до 19.00 часова. 
Школска библиотека ради од 8 до 15 сати, сваког другог дана. 
Администрација ради од 7 до 14 сати. 
Школска кухиња  ради у складу са боравком деце  у школи, а ужину прима око 70%  ученика. 
Помоћно и техничко особље раде у две смене (од 6 до 14 и од 12 до 20 сати).  
Домарради  од 6 до 14  часова. 
Ложач ради од 04 до 16 часова, а у летњем периоду има прерасподелу радног времена. 
Директор и психологусклађују радно време са потребама школе. 
 

1.6.1. Распоред звоњења 
 

ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ 

 

НИЖИ РАЗРЕД ВИШИ РАЗРЕДИ НИЖИ РАЗРЕДИ ВИШИ РАЗРЕДИ 

1.07.30 – 08.15 1.07.30 – 08.15 1.13.30 – 14.15 1.13.30 – 14.15 

2.08.20 – 09.05 2.08.20 – 09.05 2.14.20 – 15.05 2.14.20 – 15.05 

3.09.25 – 10.10 3.09.20 – 10.05 3.15.25 – 16.10 3.15.20 – 16.05 

4.10.15 – 11.00 4.10.10 – 10.55 4.16.15 – 17.00 4.16.10 – 16.55 

5.11.05 – 11.50 5.11.00 – 11.45 5.17.05 – 17.50 5.17.10 – 17.45 

6.11.55 – 12.40 6.11.50 – 12.35 6.17.55 – 18.40 6.17.50 – 18.35 

7.12.45 – 13.30 7.12.40 – 13.25 7.18.45 – 19.30 7.18.40 – 19.25 

 

1.7. Награде и признања 

Школа је у свом дугогодишњем раду великим залагањем запослених и ученика добитник 
бројних награда и друштвених признања у свим областима рада. 
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1.8. Опремљеност просторија 

Школа је опремљена очуваним намештајем, а опремљеност новим наставним средствима 
према важећим нормативима није задовољавајући из предмета: физика, биологија, географија, 
историја. Кабинет информатике поседује 30 компјутера и интернет везу, тако да се настава несметано 
одвија према Плану и програму. Мултимедијална учионица је снабдевена интерактивном таблом, 
интернет везом, звучницима према захтевима савремене наставе. Такође поседује и једну покретну 
таблу. Кабинет физике посњедује интерактивну таблу и пројектор, кабинет хемје пројектор, а такође у 
првом циклусу постоје два пројектора са лаптоповима. Све учионице поседују беле табле Код осталих 
предмета опремљеност је минимална, али се настоји да се опремљеност реализује у складу са 
финансијским могућностима. Школа има терен за мале спортове тако да се програм наставе физичког 
васпитања реализује и ван фискултурне сале. 

1.9. Грејање просторија 

Школа се греје на чврсто гориво, комбинацијом угља и дрва. Температура просторија се 
одржава константном према нормативима. Све просторије се континуирано греју током целе грејне 
сезоне. 

1.10. Школска кухиња 

Школа поседује кухињу са трпезаријом у којој се делимично припрема ужина за ученике. 
Током школске године ужину узима око 70% ученика.  

1.11. Ђачка задруга 

У школи није организована ђачка задруга. 

1.12. Школска библиотека 

Школа поседује библиотеку са фондом од преко 7000 наслова која задовољава потребе 
ученика и наставника. Библиотека ради од 8 до 14 часова, сваког другог дана. 

1.13. Зубна амбуланта 

Школа нема зубну амбуланту. 

1.14. Запослени у школи 

1.14.1. Наставнo особље 
 

РЕД. БР. РАДНИЦИ 
СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ УКУПНО 

IV V VI VII  

1. Наставници разредне наставе 0 0 2.00 4.00 6.00 
2. Наставници предметне наставе 0.40 0 1.27 7.64 9.31 
 УКУПНО: 0.40 0 3.27 11.64 15.31 
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1.14.2. Ненаставно особље 

РЕД. БР. РАДНИЦИ 

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ УКУПНО 

I - III IV VI VII  

1. Директор    1 1 
2. Библиотекар   0,50  0,50 
3. Педагог    1 1 
4. Секретар    0,50 0,50 
5. Шеф рачуноводства  0,50   0,50 
6. Сервирка 0,60    0,60 
7. Ложач 1    1 
8. Домар 1    1 
9. Помоћни радници 5,8    5.80 
 УКУПНО: 8,40 0,50 0,50 2,50 11.90 

Школске 2021/2022. године образовно-васпитни рад у школи реализоваће 15.31 радника од 
тога: наставника разредне наставе 6, наставника предметне наставе 09.31.  

Оптерећеност наставног особља је у складу са наставним планом и програмоми пратећим 
законима. 9 наставника имају двојни радни однос, док 3 наставникa имају  тројни радни однос.  

Од укупног броја просветних радника школе 17 су путници. 

1.15. Родитељи и ученици 

1.15.1. Образовни ниво родитеља 
 

Образовање Незавршена 

основна школа 

Завршена 

основна школа 

Завршена 

средња школа 

Завршена 

виша школа 

Завршена 

висока школа 

Мајка Отац Мајка Отац Мајка Отац Мајка Отац Мајка Отац 

I-1 
4 3 4 6 10 9  1  1 2 1 

II-1 1 3 5 5 10 11 0   0 3 1 

III-1 3 3 10 5 10 12 0  1 0   0 

IV- 1 3 6 5 1 6 4  0 1 0   0 

IV-2 2 3 7 5 5 5  0 0  0 0  

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

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

VI-2 2 2 5 5 10 10 0 0 0 0 

VII-1 6 6 3 1 6 7 0 0 1 1 
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VII-2 5 3 5 4 6 9 0 1 1 0 

VIII-1 4 4 4 5 13 12 0 0 0 0 

 

1.15.2.Ученици  путници 

 

ОДЕЉЕЊЕ БРОЈ РЕЛАЦИЈА ПУТОВАЊА 

I1 1 

  

Шумарак-1  

II1 2 Шумарак-2 

IV1 

  

1 Шумарак -1 

 

IV2 2 Шумарак -1  

Бели Брег – 1  

V1 3 Шумарак -  2 

Бели Брег -1  

VI2 3 Шумарак -1 

Бели Брег-2 

VI1 1 Шумарак – 1 

VII2 1 Дубовац 1 

VIII1 3 Шумарак – 2 

Бели Брег – 1 

 

Укупан број 

ученика путника 

17 

 1.15.3. Дефицијентност породице 

Одељење 
Живи са 

оцем 
Живи са 
мајком 

Остало 

I-1 0 5 0 

II-1 1 0 0 

III-1 2 3 0 

IV-1 1 6 9 

IV-2 2 2 0 

V-1 2 2 0 
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VI-1 0 1 0 

VI-2 0 1 0 

VII-1 1 2 1 

VII-2 1 1 0 

VIII-1 / 2 1 

 

Бројно стање ученика по одељењима и разредима је дато у посебној табели II поглавља 
Годишњег програма рада школе.Однос родитеља према школи је веома позитиван. Ретки су они који 
избегавају сарадњу по било ком основу. 

1.16. Друштвена средина 

Постоје услови и потреба да се сарадња са друштвеном средином настави и садржајно 
обогати. Међу бројним чиниоцима који могу допринети остваривању Годишњег плана рада школе 
посебно место заузимају: 

Сарадња са месном заједницом, библиотеком и амбулантом, спортским клубовима, културно-
уметничким друштвима и локалном самоуправом. Конкретни облици сарадње ће се планирати на 
нивоу стручних органа, одељенских заједница и школе у целини.  

Ако се у целини посматрају услови рада школе, мора се констатовати да школа испуњава 
услове за извођење образовно-васпитног рада. 
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II. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 



 
 

2.2. Списак уџбеника и приручника 

Наставничко веће школе је на својим седницама, одржаним у марту 2021.године, а на 
предлог наставника и стручних већа, донело Одлуку и утврдило списак уџбеника који се користе у 
настави у школској 2021/2022.

2.2.1.Списак уџбеника 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; 

Душка Милић, 

Татјана Митић 

650-02-00177/2018-07 од 

27.4.2018. 

Наставни листови 

уз Буквар за први 

разред основне шк. 

Душка Милић, 

Татјана Митић 

Читанка за први 

разред основне шк. 

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; 

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 

„НОВИ ЛОГОС” 

FAMILY AND 

FRIENDS, енглески 

језик  за први разред 

основне школе; 

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, 

(уџб. и рад. свеска); 

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, Драгана Михајловић Бокан, 650-02-00169/2018-07 од 



 
 

уџбеник  за први 

разред основне шк. 

Марина Ињац 25.4.2018. 

ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

„НОВИ ЛОГОС” 

Дигитални свет 1 

за први разред 

основне школе 

НаташаАнђелковић 

Биљана Калафатић 

Марина Ињац 

Завод за унапређивање 

обр. и васп. Решење број 

1034-3/2020 

 

2.2.2. Списак уџбениказа други разред 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

„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, 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 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Family and Friends, Starter, second 

edition, енглески језик за други 

разред основне школе  

Naomi Simmons 650-02-00026/2018-

07  

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 Ликовна култура 2, уџбеник за Милутин Мићић, 650-02-00134/2019-



 
 

ЛОГОС” други разред основне 

школе;ћирилица 

Гордана  Мићић 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  

 

2.2.3. Списак уџбеника 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; 

Naomi 
Simmons 

650-02-

00469/2019-07  

од 27.1.2020. 



 
 

 

2.2.4. Списак  уџбеника за четврти разред 

уџбенички комплет 
(уџбеник и радна свеска) 

Музичка 
култура Нови 

Логос 

Музичка култура 3, 

уџбеник за трећи разред 

основне школе; 

ћирилица 

Драгана 

Михајловић 

Бокан, 

Марина 

Ињац  

650-02-

00596/2019-07 

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.  

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив 
издавача 

Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена 
аутора 

Број и датум 
решења 

министра 

 

 

 

 

 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Бескрајне речи,Читанка 

за српски језик за четврти 

разред основне школе 

Наташа Станковић 

Шошо, Соња 

Чабрић 

 

 

 

650-02-

00291/2020-07 од 

25.1.2021. 

Дар речи, Граматика 

за српски језик за четврти 

разред основне школе 

Јелена Срдић, 

Зорана Петковић 

Радна свеска уз уџбенички 

комплет српског језика и 

књижевности за четврти 

разред основне школе 

Наташа Станковић 

Шошо, Јелена 

Срдић, 

Зорана Петковић 

МАТЕМАТИКА 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Математика 4, уџбеник за 

четврти разред основне школе 

(први, други, трећи и четврти 

део); 

Сенка Тахировић 

Раковић, Ива 

Иванчевић Илић 

650-02-

00281/2020-07 од 

17.12.2020. 



 
 

 

2.2.5. Списак  уџбеника 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. 

ћирилица 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Природа и друштво 4, 

уџбеник за четврти разред 

основне школе 

Александар 

Кандић, Гордана 

Субаков Симић, 

Жељко Васић 

Ивана Петровић 

Иван Матејић 

650-02-

00308/2020-07 од 

5.1.2021. 

Природа и друштво 4, 

радна свеска за 

четврти разред 

основне школе 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Музичка култура за четврти 

разред основне школе; 

ћирилица 

Драгана 

Михајловић Бокан, 

Марина Ињац 

650-02-

00270/2020-07 од 

26.11.2020. 

СТРАНИ  ЈЕЗИК 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Family and Friends 2, 

енглески језик за четврти 

разред основне школе; четврта 

година учења; уџбенички 

комплет (уџбеник и радна 

свеска) 

Naomi Simmons 650-02-

00278/2020-07 од 

11.12.2020. 



 
 

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. 

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 

школе; 

ћирилица 

Небојша Икодиновић, 

Слађана Димитријевић 

650-02-00170/2018-07 

од 27.4.2018 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; 

Сања Филиповић 
650-02-00098/2018-07 

од 24.4.2018. 



 
 

ћирилица 

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 

моделовање, електронски 

додатак); 

ћирилица 

Ненад Стаменовић, 

Алекса Вучићевић 

650-02-00060/2018-07 

од 24.4.2018. године 

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  уџбеника за шести 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. 

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; 
Бранислав Поповић, 
Марија Станић, 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7. Списак  уџбеника 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 

Незрина 
Миховић, 
Милош Козић, 

650-02-
00599/2019-
07  

(уџбенички комплет) 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. 

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. 



 
 

 
 
Хемија 7, лабораторијске вежбе 
са задацима за седми разред 
основне школе; 
уџбенички комплет 
 

Невена 
Томашевић, 
Драгица 
Крвавац, 
Милан 
Младеновић 

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. 

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 језик и 

књижевност за седми разред 

основне школе 

Наташа 

Станковић 

Шошо, 

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  уџбеника за осми разред 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 



 
 

Назив 
издавача 

Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 
решења 

министра 

 
„НОВИ 
ЛОГОС” 

Чаролија стварања, Читанка 
за осми 
разред основне школе 

Наташа Станковић Шошо, 
Бошко Сувајџић 

650-02-00260/2020-
07 од 16.12.2020. 

Језичко благо, Граматика 
српског језика за осми 
разред основне школе 

Светлана Слијепчевић Бјеливук,Наташа 
Станковић Шошо,Бошко Сувајџић 

У потрази за језичким и 
књижевним благом,Радна 
свеска  за српски језик и 
књижевности за осми 
разред основне школе 

Наташа Станковић Шошо, 
Светлана Слијепчевић Бјеливук, Бошко 
Сувајџић 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

„НОВИ 
ЛОГОС” 

English Plus 4, Second Edition, 
енглески језик за осми 
разред основне школе, први 
страни језик, осма година 
учења; уџбенички комплет 
(уџбеник и радна свеска) 

Аутори уџбеника: Ben Wetz, 
Diana Rue; 
 
аутор радне свеске: Janet Hardy-Gould 

650-02-00280/2020-
07 од 4.12.2020. 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

„DATA 
STATUS” 

Prima Plus A2.2, немачки 
језик за седми разред 
основне школе, први страни 
језик, седма година учења 
и осми разред основне 
школе, 
други страни језик, четврта 
година учења; уџбенички 
комплет (уџбеник и радна 
свеска са компакт диском) 

Frederike Jin, Lutz Rohrmann 650-02-00451/2019-
07 од 26.12.2019. 

ГЕОГРАФИЈА 

„НОВИ 
ЛОГОС” 

Географија 8, уџбеник за 
осми разред основне школе; 

Дејан Шабић, 
Снежана Вујадиновић 

650-02-00224/2020-
07 од 4.12.2020. 

ХЕМИЈА 

„KLETT” Хемија 8, уџбеник за осми 
разред основне школе; 

Хемија 8, збирка задатака са 
лабораторијским вежбама за осми 
разред основне школе; уџбенички 
комплет; 
 

650-02-00288/2020 
-07 
од 2.12.2020. Хемија 8, збирка задатака са 

лабораторијским вежбама 
за осми разред основне 
школе;  

МАТЕМАТИКА 

„KLETT” Математика 8, уџбеник за 
осми разред  основне школе 

Небојша Икодиновић, 
Слађана Димитријевић 

650-02-00298/2020-
07 
од 16.12.2020. Математика 8, збирка 

задатака за осми разред 
основне школе са 
Решењима уз збирку 
задатака за осми  р. 

Бранислав Поповић, Марија Станић, 
Ненад Вуловић, Сања Милојевић 

ФИЗИКА 

 

„KLETT” Физика 8, уџбеник за осми 
разред основне школе 

Марина Радојевић 650-02-00256/2020-
07 од 4.12.2020. 



 
 

Физика 8, збирка задатака са 
лабораторијским вежбама 
за осми разред основне 
школе 

ИСТОРИЈА 

„НОВИ 
ЛОГОС” 

Историја 8, уџбеник са 
одабраним историјским 
изворима за осми разред 
основне школе; 

Ратомир Миликић, Ивана Петровић 650-02-00309/2020-
07 од 1.3.2021. 

БИОЛОГИЈА 

 

„KLETT” 

Биологија 8, 
уџбеник за осми разред 
основне школе; ћирилица 

Горан Корићанац, Ана 
Ђорђевић, Весна Албијанић 

650-02-

00252/2020-

07 од 

19.11.2020. 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 

„KLETT” 

Техника  

технологија 8,за 

осми разред 

основне школе; 

уџбенички 

комплет  

Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић 
 

650-02-00249/2020 
-07 
од 26.11.2020. 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 
 

„KLETT” 

Информатика и 
рачунарство 8, уџбеник за 
осми разред основне 
школе; 
ћирилица 

 
Светлана Мандић 

650-02-00259/2020 
-07 
од 9.12.2020. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

„НОВИ 
ЛОГОС” 

Музичка култура 8, 

уџбеник за осми разред 

основне школе; ћирилица 

ДрАлександраПаладин, 

мр Драгана Михајловић Бокан 

650-02 

00307/2020-

07 од 

23.12.2020. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

„KLETT” 

Ликовна култура 8, 

уџбеник за осми разред 

основне школе; 

ћирилица 

Сања Филиповић 
650-02-

00235/2020-

07 од 

11.12.2020. 

 

Уџбеници, по разредима и предметима, које је Наставничко веће својом Одлуком утврдило за 
коришћење у овој школској години, поседују решење којим су одобрени за коришћење у основној 
школи. 

  



 
 

2.3. Табеларни преглед бројног стања ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Одељење 
Број ученика у одељењу 

Укупно 
Број ученика по 

разредима Девојчице Дечаци 

I-1 16 9 25 25 

II-1 12 12 24 24 

III-1 9 14 23 23 

IV- 1 8 6 14 
30 

IV-2 10 6 16 

V -1 12 10 22 22 

VI-1 12 8 20 
39 

VI- 2 10 9 19 

VII -1 8 8 16 
32 

VII -2 9 7 16 

VIII-1 11 8 19 19 

Укупан број 

ученика 
117 97 214 214 



 
 

2.4. Преглед недељног задужења наставника 

2.4.1. Структура 40-о часовне радне недеље 
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Виолета 
Ракоц  

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

40 
 

100 
 
- 

 
- 

 
1872 

Арклинић 
Гордана 

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

40 
 

100 
 
- 

 
- 

 
1872 

Оливера 
Стефановић 

19 0 1 - 1 1 1 - - 1 10 1 1 1 1 1 1 
 

40 
 

100 
 
- 

 
- 

 
1848 

Јока 
Гордана 

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

40 
 

100 
 
- 

 
- 
 

 
1848 

Стојадинов
ић Милан 

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

40 
 

100 
 
- 

 
- 

 
1848 

Тодореско 
Марија 18 1 1 1 1  1 - - 1 10 1 1 1 1 1 1 40 100 - - 1848 

Маја 
Јовановић 

12 - - 0.4 0.4 0.4 0.4 - 0.4 - 6 0.5 0.5 0.5 1 1 24 70 - - 1132 

Божиновск
и 

Александар 
10 - - 0.5 0.5 0.5 - - 0.5 - 5 0.4 0.4 0.4 0.4 1 0.4 

 
20 

 
50 

 
- 

 
- 

 
916 

Александра 
Бесу 

17 2 1 1 1 0.5 0.5 - 0.5 0.5 10 1 1 1 1 1 1 40 100 1 5 1888 

Адриана 
Данилов 

8 - - 0.5 0.5 0  - 0.5 0.5 4 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 18 44.4   1864 
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4 
Синиша 
Ћулафић 

6 - - 0.25 0.25 - - - 0.5 - 3 0.2 0.2 0.2 0.2 1 0.2 12 30 - - 554 

Милојков 
Сузана 

18+6 - 1 0.5 1 - 0.5 - 1 - 10 1 1 1 1 1 1 40 100 6 30 1848 

Шушулић 
Емилија 

18 - 1 - - 0.5  1 0.5 - 9 1 1 1 1 1 1 36 90 - - 1663 

Томић 
Александра 

11 - 0 0.5 0.5 0.5 0.5 - 0.5 - 5.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0,5 0.5 22 55 - - 1034 

Лукић Маја 7 - - 0 0 0 2 - - - 3.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0,5 0.2 14 35 - - 642 
Обрадовић 
Видосав 

11 - 0 0.5 0.5 0.5 0.5 - 0.5 - 5.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0,5 0.5 22 55 - - 1034 

Росић 
Јелена 

18+4 - 1 1 1 1 1 - 1 - 10 1 1 1 1 1 1 
40 100 4 16.6

6 
1856 

Богдановић 
Марина 

6 - - - 0.5 0.5 - - - - 3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0 12 30 - - 554 

Данилов 
Весна 

12 - 1 0.8 0.8 - 0.8 - 0.8 0.8 6 0.6 
0.6 0.6 0.6 

1 0.6 
27 66.6

6 
- - 1231 

Куљанин 
Бојан 

- 8 - - - 0,5 - - - 0.5 4 0,5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 16 40 - - 742 

Резач 
Александра 

8 - - - - - 0,.5 - - 0.5 4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1 16 40 - - 742 

Митић 
Ружа 

20 - 1 - 1  1 - - 1 10 1 1 1 1 1 1 40 100 - - 1872 



 
 

2.4.2. Подела одељења и предмета на наставнике 
 

НАСТАВНИК НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 
РАД У 

ОДЕЉЕЊУ 
СТРУЧНИ НАЗИВ 

СТРУЧНИ 

ИСПИТ 

Виолета Ракоц 
Стојковић 

Продужени боравак I-II Наставник разредне наставе да 

Арклинић 
Гордана 

Разредна настава I-1 Наставник разредне наставе да 

Оливера 
Стефановић 

 
Разредна настава 

II-1  Професор разредне наставе  да 

Јока Гордана Разредна настава III-1 Професор разредне наставе да 

Стојадиновић 
Милан 

Разредна настава IV-1 Наставник разредне наставе  да 

Тодореско 
Марија 

Разредна настава IV-2 Професор разредне наставе да 

Јовановић Маја Биологијa V - VIII Професор биологије не 

Божиновски 
Александар 

Хемија,  
Физика 

VII- VIII 
VI 

Професор хемије да 

Бесу Александра 
Српски језик и 
књижевност 

Грађанско васпитање 

V , VII и VIII 
V - VIII 

Професор српског језика и 
књижевности 

 
не 

Данилов 
Адриана 

 
Српски језик и 
књижевност 

 

VI  
Професор српског језика и 

књижевности 
да 

Синиша Ћулафић 
 

Физика 
 

VII-VIII 
 

Мастер инж.Електротех. и 
рачунарства 

Мастер проф. Технике и 
информатике 

Дипл. информатичар 

да 

Сузана Милојков Математика V -VIII 
Професор техничког 

образовања 
да 

Ружа Митић 
Техника и технологија 

Ликовна култура 
V - VIII  
V - VIII 

Професор разредне наставе да 

Шушулић 
Емилија 

Физичко и здрав.васп. 
Физичко и здрав.васп. 

ОФА 

VII-VIII 
 и  V,VI 

Професор физичког 
васпитања 

да 

Александра 
Томић 

Историја 
 

V-VIII Професор историје да 

Лукић Маја 
Музичка 
култура 

V -VIII Професор солфеђа да 

Обрадовић 
Видосав 

Географија V-VIII Професор географије да 

Росић Јелена 
Енглески језик 
Информатика 

 

IV, V-VIII 
V-VIII 

Професор енглеског језика да 

Богдановић 
Марина 

Eнглески Језик I-III 
Дипломирани филолог 

јапанског језика и 
књижевности 

да 

Данилов Весна Немачки језик V-VIII Дипломирани економиста не 

Куљанин Бојан Верска настава I-VIII Јереј не 

Резач 
Александра 

Чешки језик са ел. нац. 
културе 

I-VIII Проф. чешког језика да 



40 

 

2.5. Табеларни преглед броја часова 

2.5.1. Број часова обавезних наставних активности по разредима и 
одељењима: 
 

Разред 

Одељење 
I II III IV V VI VII VIII Свега 

 720 720 720 720 918 954 1008 1008 3888 
 0 0 0 720 0 954 1008 0 2682 

свега 720 720 720 1440 918 1908 2016 1008 6570 

 

2.5.2. Број часова изборних предмета по разредима и одељењима: 
 

РАЗРЕД 

ПРЕДМЕТ 
I II III IV V VI VII VIII СВЕГА 

Верска настава 36 36 36 36 36 36 36 34 286 
Грађанско васпитање 36 36 36 72 18 18 18 16 250 
Немачки језик 0 0 0 0 72 144 144 68 428 
Свега: 72 72 72 108 126 198 198 118 964 

 

2.5.3. Број часова одељенске заједнице и одељенског старешине: 
 

Разред 
и 

одељење 
I II III IV V VI VII VIII СВЕГА 

1. 36 36 36 36 36 36 36 34 286 
2. 0 0 0 36 0 36 36 0 108 

свега 36 36 36 72 36 72 72 34 394 

2.6. Допунска настава 

При организовању допунске наставе наставници ће се придржавати јасних педагошких 
опредељења приликом одређивања ученика. Како организација рада не може бити као у 
редовној настави, треба одредити место, време, методе, средства и облике рада. Допунски 
рад у току године реализоваће се према утврђеном распореду, из предмета за које се укаже 
потреба, а у складу са Законом и Правилником о школском календару за основне школе са 
седиштем на територији АП Војводине за школску 2021/2022. годину.  

За ученике од 5. до 8. разреда који се упућују на полагање поправних испита 
организоваће се из наведених предмета припремна настава као факултативна.  

За ученике 8. разреда организоваће се припремна настава за полагање матурског 
испита за упис у средњу школу. 
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2.6.1. Број часова допунске наставе 
 

РАЗРЕД / 
ПРЕДМЕТ 

I II III IV V-
VIII 

СВЕГА 

Српски језик 18 18 18 36 72 180 
Енглески језик 36 36 72 
Историја     25 25 
Географија     25 25 
Математика 18 18 18 36 60 132 
Биологија     25 25 
Хемија     16 16 
Физика     24 24 
Немачки језик     32 32 
Свега:      531 

2.7. Додатна настава 

Додатна настава организоваће се тако да задовољава посебне интересе ученика, 
развијање изузетних способности за поједине области, а изводиће се према наставном плану 
и програму из свих предмета одV до VIII разреда и српског језика и математике у IV разреду. 
Настава ће се изводити према распореду, а облик рада је индивидуални. 

2.7.1. Број часова додатне наставе 
 

Разред / предмет IV V-VIII Свега 
Српски језик 18 36 54 

Енглески језик  36 36 

Математика 18 52 70 

Биологија  28 28 

Географија  25 25 

Историја  25 25 

Физика  18 18 

Немачки језик  32 32 

Свега: 36 252 288 

 

2.7.2. Број часова припремне наставе 

 

Предмет 
Број 

часова 

Српски језик и 

књижевност 
20 

Математика 20 

Физика 10 

Биологија 10 

Хемија 10 

Географија 10 
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Историја 10 

 

2.8. Број часова ваннаставних активности 

 
Назив секције Наставник Бр. часова 

2. Ритмичка секција и Драмско-рецитаторска Стефановић Оливера 36 
3. Ритмичка секција и Драмско-рецитаторска Јока Гордана 36 
4. Ритмичка секција и Драмско-рецитаторска Тодореско Марија 36 
6. Ритмичка секција и Драмско-рецитаторска Стојадиновић Милан 36 
7. Ритмичка секција и Драмско-рецитаторска Арклинић Гордана 36 
8. Слободне активности Ракоц Стојковић Виолета 216 
9. Ликовна секција Митић Ружа 18 
10. Млади биолози-биолошка секција Јовановић Маја 18 
11. Новинарска секција Данилов Адриана 18 
12. Драмско-рецитаторска Бесу Александра 18 
13. Млади физичари и стони тенис Синиша Ћулафић 22 
14. Саобраћајна секција Митић Ружа 18 
16. Хор и оркестар Лукић Маја 36 
17. Млади историчари Томић Александра 25 
18. Млади математичари Милојков Сузана 36 
19. Географска секција Обрадовић Видосав 25 
21. Секција страних језика и ритмичка секција Данилов Весна 18 
22. Млади библиотекари и Новинарска секција Жарков Живко 18 
23. Спортска секција Шушулић Емилија 36 
24. Секција страних језика и ритмичка секција Росић Јелена 18 
26. Млади хемичари Александар Божиновски 15 

2.9. Распоред часова  

Распоред часова за ову школску годину урадиће наставници разредне наставе за 
млађе разреде и за старије разреде директор школе и наставник физике и то за све видове 
васпитно-образовног рада. За педагошко-психолошку осмишљеност и укупну структуру 
распореда часова одговоран је педагог  школе. 

На почетку школске године одељењске старешине ће упознати ученике и родитеље са 
тешкоћама у изради распореда и о неким решењимакоја се нису могла избећи. Распоредом 
часова ће се тражити оптималнарешења која ће, пре свега, одговарати ученицима школе. Сви 
распоредичасова биће доступни ученицима, родитељима ученика и другим чиниоцима који 
прате живот и рад школе. Замене за одсутне наставнике одређиваће, по правилу, директор, 
односно главни дежурни нааставници. Распоредом часова ће бити утврђене по 2 обавезне 
паузе сваком наставнику ради замена одсутних наставника. И ове године, наставници ће 
одсутне колеге замењивати солидарно. 

2.9.1. Распоред часова ниже смене 
 

Одељенски старешина :  Гордана Арклинић  
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Редни 
број часа 

понедељак уторак среда четвртак петак 

1. Српски 
језик 

Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Математика Српски језик 
Физичко и 
здравствено 
васпитање 

Српски језик Математика 

3. Свет око нас 
 

Музичка 
култура 

Математика 
Енглески 
језик 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

4. 
Физичко и 
здравствено 
васпитање 

Енглески језик 
Свет око нас 
 

Дигитални 
свет 

Ликовна 
култура 

5. ЧОС - ОЗ 
 

Допунска 
настава 

Грађанско 
васпитање/ 
Верска настава 

Слободне 
активности 

Чешки језик 

Одељенски старешина: Оливера Стефановић  

Редни 
број часа 

понедељак уторак среда четвртак петак 

1. Српски 
језик 

Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Математика Српски језик Математика 
Физичко и 
здравствено 
васпитање 

Математика 

3. 
Свет око 
нас 
 

Енглески језик 
Грађанско 
васпитање/ 
Верска настава 

Српски језик 
Ликовна 
култура 

4. Музичка 
култура 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

Свет око нас 
Енглески 
језик 

Ликовна 
култура 

5. ЧОС - ОЗ 
 

Допунска 
настава 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

Дигитални 
свет 

Слободне 
активности 
 

6.     Чешки језик 

Одељенски старешина: Гордана Јока  

Редни 
број 
часа 

понедељак уторак среда четвртак петак 

1. Српски језик 
Енглески 
језик 

Српски језик Енглески језик Српски језик 

2. Математика Математика Математика Математика 
Физичко и 
здравствено 
васпитање 
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3. 
Природа и 
друштво 
 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

Природа и 
друштво 
 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

Математика 

4. Музичка 
култура 

Српски језик 
Верска 
настава/Грађанско 
васпитање 

Српски језик 
Ликовна 
култура 

5. ЧОС - ОЗ 
 

Слободне 
активности 
 

Допунска настава 
Пројектна 
настава 

Ликовна 
култура 

6. Чешки језик     

Одељенски старешина: Милан Стојадиновић  IV-1  

Редни 
број 
часа 

понедељак уторак среда четвртак петак 

1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. 
Физичко и 
здравствено 
васпитање  

Музичка култура 
Физичко и 
здравствено 
васпитање  

Енглески 
језик 

Ликовна 
култура 

4. 
Природа и 
друштво 
 

Енглески језик 
Природа и 
друштво 
 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

Ликовна 
култура 

5. ЧОС - ОЗ 
 

Верска 
настава/Грађанско 
васпитање 

Допунска 
настава 

Пројектна 
настава 

Слободне 
активности 

6. Чешки језик 
    

 
Одељенски старешина:Гордана Марија Тодореско  IV-2 
 
Редни 
број 
часа 

понедељак уторак среда четвртак петак 

1. Српски језик Математика 
Српски 
језик 

Математика Српски језик 

2. Математика Српски језик Математика Енглески језик Математика 

3. 
Физичко и 
здравствено 
васпитање  

Енглески језик 
Физичко и 
здравствено 
васпитање  

Српски језик 
Ликовна 
култура 

4. 
Природа и 
друштво 
 

Музичка култура 
Природа и 
друштво 
 

Физичко и 
здравствено 
васпитање 

Ликовна 
култура 

5. ЧОС – ОЗ 
 

Верска 
настава/Грађанско 

Допунска 
настава 

Пројектна 
настава 

Слободне 
активности 
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васпитање 

6. Чешки језик     

 

2.9.2. Распоред часова више смене 

2.10. Дневна артикулација радног времена ученика 

Дневни и недељни ритам рада ученика школе неће се битније мењати у односу на 
прошлогодишњи. Јутарње прихватање ученика почиње од 7 часова, а поподневно од 13 
часова.  

Главни дежурни наставник, одређен распоредом часова, дежура од 7 до 13, односно 
од 13 до 19 сати на улазним вратима, а остали наставници почињу са дежурством у истом 
термину у холу школе, на спрату и у школском дворишту. 

Ученици ће и даље своје ствари моћи да остављају на чивилуцима у ходницима испред 
својих учионица. Ужину ће ученици у ђачкој трпезарији примати од 9:05 до 9:20 пре подне, 
односно од 15:05 до 15:20 часова у поподневној смени. 
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2.11. Распоред главних дежурних наставника  

2.11.1. Распоред дежурних наставника ниже смене 
 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Гордана 

Арклинић 

Гордана Јока 

Оливера 

Стефановић 

Гордана 

Арклинић 

Гордана Јока 

Марина 

Богдановић 

Гордана Арклинић 

Гордана Јока 

Марија Тодореско 

Гордана 

Арклинић 

Гордана Јока 

Јелена Росић 

Гордана 

Арклинић 

Гордана Јока 
Милан 

Стојадиновић   

 

2.11.2. Распоред дежурних наставника више смене 
     

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Лукић Маја* 
Бесу Александра 
Данилов Адриана  
/Јовановић Маја/ 

 

Данилов Весна* 
Милојков Сузана 
** 
Ћулафић Синиша 

Шушулић 
Емилија* 
Митић Ружа 
Жарков Живко 

Божиновски 
Александар * 
Александра 
Томић 
Обрадовић 
Видосав 
/ Бесу 
Александра/ 

 

Росић Јелена* 
Јовановић Маја 
Обрадовић 
Видосав 

 

*главни дежурни за дан  
**вођа више смене 

 

2.12. Програм рада  продуженог боравка 

Основна школа „Миша Стојковић“ у Гају, налази се у општини Ковин, која је због 
затварања многих предузећа постала економски и привредно веома неразвијена и 
сиромашна. Због такве социјалне климе многи родитељи су принуђени да запослење нађу у 
већим околним градовима: Панчеву, Смедереву, Београду и другим. Многи родитељи већи 
део дана  су презаузети, а деца препуштена сама себи и углавном своје слободно време 
користе на неадекватан начин, без надзора одраслих. 

 Продужени боравак је облик организованог рада са  ученицима првог и  другог 
разреда и представља могућност да деца, поред редовне наставе, буду у школи још један део 
дана, док су им родитељи на послу. 

Социо-економски статус родитеља је низак и образовне аспирације родитеља су 
такође мале, што за последицу има слабије интересовање и мањи лични  ангажман родитеља 
у вези школовања деце.  

Великом броју  ученика наше школе родитељи не могу да пруже помоћ и адекватно 
прате њихов рад због ниског образовног статуса.  
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Са социо-демографским варијаблама повезано је постигнуће ученика. Предзнања 
деце, утврђена у испитивању деце уписане у школу, су на појединим субтестовима 
примењеног инструмента нижа и од просечних резултата деце из сеоске популације.  

Резултати ученика на завршним испитима су испод републичког просека и као један од 
начина да се стање унапреди је организовање продуженог боравка у школи. Тај задатак је 
планиран у ранијим развојним плановима школе, међутим није остварен.  

Велики  број ученика је ромске националности (19%) и то из социјално угрожених 
породица.  

Сиромаштво, незапосленост , ниско образовање чини социјално угроженим не само 
ромске породице, већ и друге што је у вези и са васпитањем деце, тако да проблем са којим 
се школа суочава јесте и увећање броја васпитно запуштене  деце.  

Такође, значајан број ученика живи у непотпуној породици и могућност похађања 
продуженог представља значајну  подршку породици. 

Инклузивно образовање је развијено у нашој школи и  продужени  боравак омогућава 
унапређење у пружању додатне подршке ученицима који се образују по индивидуалним 
образовним плановима.  

Такође, организовање продуженог боравка важно је за ученике који заостају у 
редовној настави и неопходно им је више времена и помоћ у раду. 

2.13. Циљеви  продуженог боравка су: 

● Подизање нивоа заштите и бриге о ученицима нижих разреда у време запослености 
њихових родитеља 

● Развијање радних навика код ученика и осамостаљивање  
● Подизање нивоа мотивације и заинтересованости ученика за процес учења 
● Унапређивање и развијање социјално – емоционалног развоја деце 
● Подизање нивоа  васпитне улоге школе кроз активности у продуженом боравку 
● Подизање нивоа опште културе ученика и неговање његових културних потреба 
● Развијање културе креативног спровођења слободног времена 
● Подизање нивоа здравствене културе и културе спорта 
● Већи степен вертикалне и хоризонталне повезаности градива које се реализује на 

часовима редовне наставе кроз тематско планирање активности 
● Већи степен учешћа ученика у ваннаставним активностима 
● Развијање хуманијег односа ученика према непосредном окружењу 
● Рад на формирању правилног односа према материјалним, духовним, моралним и 

културним вредностима. 
● Учење кроз игру и забаву 
● Навикавање на групни рад и сарадњу  
● Развијање дружељубивости, међусобне толеранције и солидарности 

Програм рада продуженог боравка саставни је део Школског програма, Годишњег плана 
рада а полазна основа му је Развојни план школе.Сам рад у продуженом боравку усклађен је 
са васпитно – образовним задацима у редовној настави. Ученицима су на располагању 
библиотека, информатички кабинет, мултимедијална учионица, школска сала и школско 
двориште. 
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Учионица продуженог боравка се налази у склопу школске зграде и опремљена је 
потребним намештајем и пратећим дидактичким материјалом. Њена  локација не ремети 
реализацију редовне наставе.У продуженом боравку планира се остваривање следећих 
активности:  

- Усклађивање активности у продуженом боравку са наставним градивом, као и са 
распоредом часова редовне наставе одељења чији су ученици укључени у продужени 
боравак 

- Организовање индивидуалног рада ученика на изради домаћих задатака и 

савлађивању школског градива уз помоћ учитеља у продуженом боравку 

- Приликом рада неопходно је користити све познате облике рада што подразумева рад 

у пару, колективни, индивидуални и групни рад. 

- Планирање самосталног рада ученика у зависности од узраста ученика, предмета, као 

и од брзине савладавања нових наставних области, односно психо – физичких 

могућности сваког појединца 

- Усмеравање и мотивисање ученика од стране учитеља, уз примену разних наставних 

метода и техника, у циљу што успешнијег осамостаљивања ученика за даљи 

индивидуални рад 

- Сарадња са учитељима првог и другог разреда у циљу што квалитетнијег рада са 

ученицима у продуженом боравку, као и размена мишљења, како би слика о 

напредовању сваког појединца била што потпунија 

- Праћење и поштовање иницијативе од стране учитеља, кроз заједничке састанке ради 

континуираног међусобног информисања 

- Сарадња са стручном службом 

- Планирање што разноврснијих садржаја и облика слободних активности неопходних 

за развој свих компонената личности ученика (интелектуалне, моралне, физичке, 

техничке, естетске...). Слободне активности подразумевају: креативне радионице и 

музичке, ликовне, спортске, драмско – рецитаторске активности 

- Укључивање ученика у друштвена збивања средине у којој се школа налази 

- Учешће у обележавању значајних датума које школа прославља 

- Оспособљавање ученика за руковање разним наставним средствима(компјутер), 

коришћење интернета, 

- Сусрети са уметницима из разних области и организовање вечери поезије 

- Организовање јавних наступа 

- Сарадња са родитељима деце у продуженом боравку 

- Сарадња са драмском секцијом виших разреда 

- Сарадња са Црвеним крстом 

- Сарадња са Спортским савезом 

- Сарадња са Активом жена  

- Сарадња са Домом здравља 

- Сарадња са Ватрогасним друштвом 

- Сарадња са сеоском  библиотеком 

- Сарадња са коњичким клубом 

- Сарадња са КУД „Гај“  
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2.14. План и програм рада учитеља у продуженом боравку 

 
СЕПТЕМБАР 
 
Сарадња са одељењским старешинама 
ученика 
Усвајање васпитног програма рада, сарадња 
са родитељима и друштвеном  
средином; 
Рад на изградњи кохезије групе – упознавање 
и заједничко утврђивање правила рада 
Безбедно и сигурно школско окружење 
Утврђивање и предузимање здравствене 
превенције, очување здравља и хигијенских 
услова 
 

ОКТОБАР 
 
Сарадња са одељењским старешинама 
ученика 
Обележавање Дечје недеље  
Организација спортских активности - јесењи 
крос 
Обележавање Дана школе 
Предлог мера за повећање мотивације у 
учењу (радне навике, самостални рад...) 
Корективни рад са ученицима који имају 
проблема у учењу и понашању 
Анализа успеха ученика на крају првог 
класификационог периода 
 

НОВЕМБАР 
 
Сарадња са одељењским старешинама 
ученика 
Договор око организације избора активности 
у продуженом боравку у затвореном простору 
Унапређивање мера које треба предузети као 
подршка ученицима у учењу 
Обележавање Међународног дана за 
толеранцију 
 

ДЕЦЕМБАР 
 
Сарадња са одељењским старешинама 
ученика 
Разматрање усвојености културних и 
хигијенских навика 
У сусрет Новој  години 
Анализа успеха и владања на крају првог 
полугодишта 
Анализа адаптације деце у продуженом 
боравку 
 

ЈАНУАР 
 
Сарадња са одељењским старешинама 
ученика 
Анализа и предлог мера за проблеме деце у 
продуженом боравку 
Обавезе родитеља ученика у продуженом 
боравку – разматрање 
Прослава школске славе Свети Сава 
 

ФЕБРУАР 
 
Сарадња са одељењским старешинама 
ученика 
Уређење простора у коме боравимо 
Укључивање стручне службе у рад са децом 
која имају тешкоће у учењу и понашању 
Организација зимских спортских активности 
 

МАРТ 
 
Сарадња са одељењским старешинама 
ученика 
Обележавање 8. марта – планирање 
активности 
Уређење паноа на тему ’’Пролеће’’ 
Анализа успеха ученика на крају  
класификационог периода 
 

АПРИЛ 
 
Сарадња са одељењским старешинама 
ученика 
Укључивање у припрему школске изложбе 
ускршњих јаја 
Спортске активности у парку и дворишту 
школе 
Обележавање Светског дана књиге 21.04. 
Дан планате Земље 
 

МАЈ 
 

ЈУН 
 



50 

 

Сарадња са одељењским старешинама 
ученика 
Наша традиција 
Организација спортских активности  
Естетско уређивање школске средине (зелени 
појас око школе) 
У сусрет Светском дану заштите животне 
средине 

Сарадња са одељењским старешинама 
ученика 
Припрема анкета за наредну школску годину 
Резултати рада у продуженом боравку 
Учешће у спортским играма 
Анализа успеха и владања на крају наставне 
године 
Анализа рада  
Промоција резултата рада 
 

.15. Динамика  рада  у  продуженом  боравк 

у22.15.1. Радно време придуженог боравка 

РАДНО ВРЕМЕ ОД 08:00 – 13:15 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

Долазак ученика 08:00 – 
08:15 

Ужина 08:15– 
08:30 

Музичке, ликовне, драмске, спортске активности и 
радионице 

08:30– 
09:30 

Израда домаћих задатака и пружање помоћи у учењу 09:30– 
11:00 

Игра и одмор 11:00 –
11:45 

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

Игра и одмор 12:15-13:00 

Сређивање простора и припрема за наставу 13:00-13:15 
 

РАДНО ВРЕМЕ ОД 11:00 – 17:00 
 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

Припреме за ручак 12:00 – 
12:15 

Ручак 12:15 – 
12:45 

Музичке, ликовне, драмске, спортске активности и 
радионице 

12:45 – 
13:45 

Израда домаћих задатака и пружање помоћи у учењу 13:45 – 
15:15 

Игра и одмор 15:15 –
16:45 

Сређивање простора и припрема за одлазак кући 16:45 – 
17:00 

  



51 

 

2.15.2. Активности 
НАЗИВ 
АКТИВНОСТИ 

ОПИС АКТИВНОСТИ 

ЛИКОВНЕ 
АКТИВНОСТИ 

Подразумевају све активности везане за различите врсте цртања, сликања, 
прављења предмета од различитих материјала, уређење простора, учешће у 
организацији школских изложби, посете изложбама... 

ДРАМСКЕ 
АКТИВНОСТИ 

Подразумевају разне драмске игре, имитације, скечеве и активности на 
организовању мањих представа током школске године као и посета 
позориштима 

СПОРТСКЕ 
АКТИВНОСТИ 

Подразумевају све врсте вежби обликовања које се изводе свакодневно, 
разне врсте корективних вежби (за стопала и кичму), шетње, спортске 
игре, дечје игре ... 

МУЗИЧКЕ 
АКТИВНОСТИ 

Подразумевају слушање различите музике и учење различитих песама и 
игара, учествовање на школским такмичењима, увежбавање ритмичких и 
играчких кореографија прилагођених узрасту 

РАДИОНИЦЕ 

Подразумевају разговоре са децом и активности у циљу препознавања и 
ослобађања сопствених и туђих емоција и потреба, у циљу побољшања 
социјалних односа, тимског рада, препознавања и решавања различитих 
облика насилничког понашања. Поред ових садржаја, едукативне 
радионице за циљ имају стицање знања о различитим темама (на пример 
еколошке радионице) интерактивним приступом. 

 

2.15.3.Недељни распоред рада 
РАДНО  ВРЕМЕ  ОД  08:00 – 13:15 

 

ПОНЕДЕЉАК  

 

● Долазак ученика од 08:00 – 08:15 

● Ужина од 08:15– 08:30 

● Организовање слободних активности и одмор – музичке активности од 08:30– 09:30 

● Израда домаћих задатака и пружање помоћи у учењу од 09:30– 11:00 

● Игра и одмор од 11:00 –11:45 

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

● Игра и одмор од 12:15 – 13:00  

● Сређивање простора и припрема за наставу од 13:00 – 13:15 

 

УТОРАК 

 

● Долазак ученика од 08:00 – 08:15 

● Ужина од 08:15– 08:30 

● Организовање слободних активности и одмор – ликовне активности од 08:30– 09:30 

● Израда домаћих задатака и пружање помоћи у учењу од 09:30– 11:00 
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● Игра и одмор од 11:00 –11:45 

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

● Игра и одмор од 12:15 – 13:00  

● Сређивање простора и припрема за наставу од 13:00 – 13:15 

 

СРЕДА  

 

● Долазак ученика од 08:00 – 08:15 

● Ужина од 08:15– 08:30 

● Организовање слободних активности  – спортске активности од 08:30– 09:30 

● Израда домаћих задатака и пружање помоћи у учењу од 09:30– 11:00 

● Игра и одмор од 11:00 –11:45 

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

● Игра и одмор од 12:15 – 13:00  

● Сређивање простора и припрема за наставу од 13:00 – 13:15 

 

ЧЕТВРТАК 

 

● Долазак ученика од 08:00 – 08:15 

● Ужина од 08:15– 08:30 

● Организовање слободних активности и одмор – драмске активности08:30– 09:30 

● Израда домаћих задатака и пружање помоћи у учењу од 09:30– 11:00 

● Игра и одмор од 11:00 –11:45 

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

● Игра и одмор од 12:15 – 13:00  

● Сређивање простора и припрема за наставу од 13:00 – 13:15 

 

ПЕТАК  

 

● Долазак ученика од 08:00 – 08:15 

● Ужина од 08:15– 08:30 

● Организовање слободних активности /радионице од 08:30– 09:30 

● Израда домаћих задатака и пружање помоћи у учењу од 09:30– 11:00 

● Игра и одмор од 11:00 –11:45 

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

● Игра и одмор од 12:15 – 13:00  

● Сређивање простора и припрема за наставу од 13:00 – 13:15 

 

РАДНО  ВРЕМЕ  ОД  12:00 – 17:00 

 

ПОНЕДЕЉАК 
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● Долазак  деце у школу од 7:00 – 7:30 
● Настава 7:30 – 12:00  

● Припреме за ручак 12:00 – 12:15  

● Ручак 12:15-12:45 

● Организовање слободних активности и одмор – музичке активности од 12:45 – 13:45 

● Израда домаћих задатака и пружање помоћи у учењу од 13:45 – 15:15 

● Разне активности по избору ученика (гледање школског програма, рад на 

компјутерима, друштвене игре, читање прича и песама, ...) од 15:15 – 16:45 

● Сређивање простора и припрема за одлазак кући од 16:45 – 17:00 

 

УТОРАК 

 
● Долазак  деце у школу од 7:00 – 7:30 
● Настава 7:30 – 12:00  

● Припреме за ручак 12:00 – 12:15  

● Ручак 12:15-12:45 

● Организовање слободних активности и одмор – ликовне активности од 12:45 – 13:45 

● Израда домаћих задатака и пружање помоћи у учењу од 13:45 – 15:15 

● Разне активности по избору ученика (гледање школског програма, рад на 

компјутерима, друштвене игре, читање прича и песама, ...) од 15:15 – 16:45 

● Сређивање простора и припрема за одлазак кући од 16:45 – 17:00 

 

СРЕДА 

 

● Долазак  деце у школу од 7:00 – 7:30 
● Настава 7:30 – 12:00  

● Припреме за ручак 12:00 – 12:15  

● Ручак 12:15-12:45 

● Организовање слободних активности  – спортске активности од 12:45 – 13:45 

● Израда домаћих задатака и пружање помоћи у учењу од 13:45 – 15:15 

● Разне активности по избору ученика (гледање школског програма, рад на 

компјутерима, друштвене игре, читање прича и песама, ...) од 15:15 – 16:45 

● Сређивање простора и припрема за одлазак кући од 16:45 – 17:00 

 

ЧЕТВРТАК 

 

● Долазак  деце у школу од 7:00 – 7:30 
● Настава 7:30 – 12:00  

● Припреме за ручак 12:00 – 12:15  

● Ручак 12:15-12:45 

● Организовање слободних активности и одмор – драмске активности од 12:45 – 13:45 

● Израда домаћих задатака и пружање помоћи у учењу од 13:45 – 15:15 



54 

 

● Разне активности по избору ученика (гледање школског програма, рад на 

компјутерима, друштвене игре, читање прича и песама, ...) од 15:15 – 16:45 

● Сређивање простора и припрема за одлазак кући од 16:45 – 17:00 

 

ПЕТАК 

 

● Долазак  деце у школу од 7:00 – 7:30 
● Настава 7:30 – 12:00  

● Припреме за ручак 12:00 – 12:15  

● Ручак 12:15-12:45 

● Организовање слободних активности /радионице од 12:45 –13:45 

● Израда домаћих задатака и пружање помоћи у учењу од 13:45 – 15:15 

● Разне активности по избору ученика (гледање школског програма, рад на  

компјутерима, друштвене игре, читање прича и песама, ...) од 15:15 – 16:45 

● Сређивање простора и припрема за одлазак кући од 16:45 – 17:00 

 

2.15.4. Драмске  активности 
 

1. Игре за опуштање, стварање пријатне атмосфере и међусобно упознавање 

2. Препричавам моју омиљену причу/бајку 

3. Глумимо, рецитујемо, имитирамо 

4. Посета школској библиотеци 

5. Моја омиљена књига 

6. Понови исто као ја 

7. Имитације животиња (индивидуалне и групне) 

8. Имитација познатих личности 

9. Причам ти причу – састављање приче додавањем речи 

10. Састављање приче – убацивање речи у причу 

11. Препоручујем другарима 

12. Приче о Светом Николи 

13. Прича на основу слике, фотографије 

14. Приче о другарству 

15. Мењамо садржај или крај познате приче 

16. Драмски текстови о Божићу и Новој години 

17. Наше зидне новине 

18. Маска и лик 

19. Пантомима 

20. Припрема луткарске представе 

21. Реализација луткарске представе 

22. Гледамо позоришну представу 

23.  Брзалице 

24. Однос између деце и родитеља 
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25. Образовни дечји програм 

26. Ускршњи празници 

27. Пишемо за школске новине 

28. Дизнијеви цртани филмови 

29. Играни дечји филм 

30. Игра замена улога 

31. Представљам друга 

32. Моји таленти 

33. Читање драмског текста по улогама 

34. Такмичење у рецитовању 

35. Читање дечје штампе 

36. Припреме приредби поводом празника у току школске године 

2.15.5. Спортске  активности 
 

1. Упознавање ученика са задацима,програмом и организацијом рада 

2. Ходање и трчање на различите начине 

3. Игре без граница 

4. Дечје игре по избору ученика 

5. Истрајно трчање по неравном терену 

6. Трка за срећније детињство 

7. Штафетне игре 

8. Елементарне игре у природи 

9. Елементарне игре лоптом 

10. Корективне вежбе 

11. Колут напред 

12. Колут назад 

13. Колут напред из разних положаја 

14. Дечје народне игре 

15. Народне игре 

16. Вежбе обликовања 

17. Вежбе обликовања уз музику 

18. Банатске игре 

19. Увежбавање научених игара 

20. Штафетна игра котрљањем обруча 

21. Штафетне игре палицом 

22. Савладавање препрека у природи 

23. Ходање по дубоком снегу 

24. Трчање по дубоком снегу 

25. Одбијање лопте о зид – физичке способности 

26. ’’Између две ватре’’ 

27. Прескакање вијаче 

28. Трчање на 50 метара 

29. Фудбал 
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30. Штафетне игре 

31. Вежбе обликовања 

32. Игре без граница 

33. Школице 

34. Ластиш 

35. Бадмингтон 

36. Дечје игре по избору ученика 

2.15.6. Музичке  активности 
 

1. Упознавање ученика са планираним активностима 

2. Певање научених песама – упознавање кроз песму 

3. Певање песама различитог карактера 

4. Певање и свирање песама 

5. Певање песама по избору 

6. Упознавање инструмената 

7. Начин настанка звука код различитих инструмената 

8. Свирање на различитим инструментима 

9. Музички квиз 

10. Волим да слушам 

11. Опуштам се уз музику 

12. Музичке столице 

13. Песме о зими 

14. Новогодишње песме 

15. Прослава Нове године кроз песму и игру 

16. Песме о Божићу 

17. Песме о Светом Сави – химна 

18. Прослава школске славе Свети Сава 

19. Слушање музике 

20. Слушање музике уз ликовно изражавање 

21. Усклађивање покрета са музиком 

22. Мали музички квиз 

23. Песме о мајци 

24. Слушање музике по избору 

25. Певање песама по избору 

26. Песме о пролећу 

27. Дечје игре уз песму 

28. Дечје народне игре и песме 

29. Песме о другарству 

30. Слушање нових композиција 

31. Препознавање инструмената 

32. Певање уз свирање 

33. Увежбавање певања уз свирање 

34. Прослава рођендана 



57 

 

35. Музички квиз 

36. Журка 

 

2.15.7. Ликовне  активности 
 

1. Упознавање прибора за рад 

2. Правимо рам за слику 

3. Албум моје омиљене животиње 

4. Дечји шкраб 

5. Правимо животињско царство 

6. Воће и поврће на штапићима 

7. Кишобран 

8. Вајамо 

9. Правимо инструмент – бубањ 

10. Гитара  

11. Труба 

12. Илустрација прочитане бајке 

13. Снешко Белић од папира 

14. Украси за јелку 

15. Новогодишње капе 

16. Кићење јелке 

17. Правимо маске 

18. Шарени хлеб 

19. Правимо од папира – авион, коверат ... 

20. Правимо луткице 

21. Ланац од шареног папира 

22. Дар за 8. март 

23. Честитке за 8. Март 

24. Како увити поклон 

25. Како увити свеску и књигу 

26. Фарбање јаја 

27. Изложба ускршњих јаја 

28. Панорамска кутија за пролеће 

29. Висуљци за прозоре 

30. Рециклажа – преобликовање материјала 

31. Картонска кућа 

32. Преливање боја на папиру 

33. Посуда за оловке 

34. Украси своје име 

35. Дворац од коцки 

36. Изложба  
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2.15.8. Радионице 
 

1. Моје место за опуштање 

2. Шта ме брине  

3. Шта ме радује 

4. Изражавање осећања 

5. Зелени кутак 

6. Неспоразуми и конфликти 

7. Моји страхови  

8. Моји снови – моје жеље 

9. Ја и како ме други виде 

10. Представљам друга  

11. Мој беџ 

12. Дечја права и обавезе 

13. Еколошки кутак 

14. Библиотека  

15. Правимо новогодишње украсе  

16. Китимо јелку  

17. Светосавска химна 

18. Игре на снегу, Игре речима 

19. Глумимо- имитирамо...  

20. Игре пантомиме 

21. Правимо маске 

22. Осмомартовске честитке 

23. Поклони се и почни  

24. Бон – тон 

25. Слични смо и различити 

26. Ускршња јаја 

27. Слушање музике 

28. Певање песмица  

29. Припрема приредбе 

30. Умем да сарађујем 

31. Успешна комуникација 

32. Заштита животне средине 

33. Мој хоби 

34. Мали биоскоп 

35. Играмо се на рачунару 

36.  У сусрет лету 

Рад у продуженом боравку организован је у складу са препорукама  
Министарства просвете.  
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III. ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

3.1. Програм рада директора школе 

Програм рада директора школе сачињен је на основу Закона оосновном образовању и 
васпитању, Закона о основама система образовања и васпитања, Статута школе и других 
прописа који се односе на рад директора школе. 

Поред редовних задатака који проистичу из горе наведених прописа, закључака Школског 
одбора, Савета родитеља, Наставничког већа, обавезе директора садржане су и у следећим 
задацима: 

3.1.1. Програмирање рада школе 

▪ Израда плана рада школе; 
▪ предлог задужења чланова колектива за израду појединих делова  програма рада 

школе; 
▪ израда предлога распореда рада школе; 
▪ сарадња са стручним сарадницима у оквиру израде Годишњег плана рада школе 

3.1.2. Организационо-материјална проблематика школе 

▪ прерасподела задатака на поједине носиоце; 
▪ обезбеђивање  механизма праћења реализације задатака; 
▪ 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; 

▪ организационе активности везане за реализацију годишњег плана школе; 
▪ праћење законских прописа и учешће у изради нормативних аката; 
▪ учешће у изради финансијског плана школе и праћење кретања  утрошка финансијских 

средстава. 
▪ Организација прославе Дана школе 

3.1.3. Аналитичко студијски рад 

▪ анализа глобалних и оперативних планова редовне, допунске наставе и слободних 
активности; 

▪ израда годишњих и полугодишњих извештаја о раду и постигнутим  резултатима 
школе; 

▪ анализа рада наставничког већа, извештаја о посећеним часовима и предлози и 
сугестије за отклањање уочених недостатака. 

3.1.4. Рад у стручним и упавним органима школе 

▪ припрема седница стручних органа школе; 
▪ рад на спровођењу одлука и закључака стручних органа школе. 
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3.1.5. Праћење стручне литературе 

▪ праћење одређене литературе из организације рада посебно из унапређивања 
васпитно-образовног рада; 

▪ планирање и евидентирање свог сопственог рада. 

3.1.6. Сарадња са друштвеним институцијама и организацијама 

▪ сарадња са Месном заједницом; 
▪ сарадња са локалном самоуправом у Ковину; 
▪ сарадња са Домом Здравља; 
▪ сарадња са одељењем Министарства просвете у Панчеву; 
▪ сарадња са Школском управом у Зрењанину; 
▪ сарадња са Центром за социјални рад. 

3.1.7. Рад на педагошкој документацији 

▪ контрола вођења педагошке документације наставника; 
▪ помоћ у изради инструмената за праћење реализације програма рада школе; 
▪ евиденција о сарадњи са наставницима, ученицима, родитељима и другим 

радницима; 
▪ вођење дневника рада. 

3.1.8. Саветодавни рад са родитељима 

Полазећи од важности међусобне сарадње и усклађености деловања породице и школе на 
развој детета/ученика, у оквиру Годишњег плана рада школе директор остварује различите 
облике сарадње са родитељима: 

▪ Индивидуални разговори са родитељима ученика  
▪ Посета родитељским састанцима 
▪ Обавештавање родитеља путем школских новина и школског сајта 

3.1.9. Годишњи оперативни план директора школе 
 

Области Активности Динамика Носиоци 

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

Програмирање 

рада школе 

 

Израда плана рада 
школе 

✴          ✴  Тим 

Предлог задужења 
чланова колектива за 

израду појединих 
делова  плана рада 

школе 

         ✴ ✴  Директор 

Израда предлога 
распореда рада 

✴            Директор 



61 

 

школе 

Сарадња са стручним 
сарадницима у 
оквиру израде 

Годишњег плана рада 
школе 

        ✴ ✴ ✴  
Директор и 

стручни 
сарадници 

Организационо-
материјална 

проблематика 
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 

Педагошко 
инструктивни 

и саветодавни 

Обилазак наставе 
наставника 

почетника са циљем 
пружања помоћи 

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴  
Директор и 

стручни 
сарадник 
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рад 

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 

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 

Аналитичко 
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 
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Рад на спровођењу 
одлука и закључака 

стручних органа 
школе 

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴  Директор 

Стручно 
усавршавање 

 

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 

Сарадња са 
друштвеним 

институцијама 
и 

организацијама 

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 

✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴  Директор 
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организације 

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

 

3.1.10. План посете часовима 
 

Месец Обавезна настава 
Ваннаставне активности 
И изборни предмети 

Октобар 

II     српски језик 
IV     природа и друштво 
V     ликовна култура 
VI     немачки језик 

VII допунска настава -историја 

Новембар 

I       математика 
III    енглески језик 
VI    историја 
VII   географија  
VII  информатика и рачунарство 
 

VII и  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 
 

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 

V Цртање, сликање , вајање 

Мај 

V        математика 
VI      музичка култура 
VII    ликовна култура 
VIII   физичко васпитање 

V-VIII новинарска секција 

3.2. Школски одбор 

Школски одбор је орган управљања у школи. 

Школски одбор именује и разрешава Скупштина општине и има девет чланова који се 
именују на четири године. Трећина чланова су представници локалне самоуправе, а по 
трећину чланова су предложили чланови Наставничког већа и Савет родитеља школе. Из 
редова запослених:Жарков Живко, Сузана Милојков и Видосав Обрадовић из редова 
родитеља: Jевремовић Драгана, Анита Милошевић и  Кристина Чула. Представници локалне 
самоуправе: Крстић Јован, Вујчин Дејан и Андрејић Дејан.  
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Председник Школског одбора је Жарков Живко. 

Активности Школског одбора су следеће: 

1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на 
акт о организацији и систематизацији послова; 

2) доноси програм образовања и васпитања, развојни план, годишњи план рада, усваја 
извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању; 

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије; 
4) доноси финансијски план установе, у складу са законом; 
5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, 

односно наставе у природи; 
6) расписује конкурс и бира директора; 
7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања 

и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање 
образовно-васпитног рада; 

8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом 
остваривању; 

9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора; 
10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом. 

Школски одбор поступа у складу са Законом о основама система образовања и васпитања 
(Сл. Гласник Рс бр. Сл.гл.бр. 88/2017 и 27/2018) и Пословником о раду Школског одбора ОШ 
''Миша Стојковић'' у Гају. 

Поступак и начин одлучивања Школског одбора уређује се Статутом школе иПословником 
о организацији и раду Школског одбора. За школску 2021/22. Планирано је 6 седница. 

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 
2020/2021.години 

- Извештај о раду директора школе 
- Усвајање Годишњег плана рада за 

школску 2021/2022.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. 

Седница 
школског 
одбора 

Председник 
Школског одбора, 
директор Школе, 
психолог 
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- Доношење одлуке о исхрани и 
осигурању ученика 

- Актуелности 
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 
2021.години. 

- Финансијски план за 2022. 
годину. 

- План јавних набавки за 
2022.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. 
- 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. 

Седница 
Школског 
одбора 

Председник 
Школског одбора, 
директор Школе, 
психолог 

3.3. План рада  педагошког колегијума 

У школској 2021/22. планирано је 6 седница.  

Педагошки колегијум чине председници стручних  већа и актива тимова и стручни 
сарадници.  

Педагошким колегијумом председава директор школе. 

Педагошки колегијум разматра питања у вези организацијенаставе,унапређивања 
васпитно-образовног рада,остваривања плана и програма. 

Садржај Време Носиоци 
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реализације 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 

Чланови 

- 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 

- 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. Наставничко веће 

3.4.1. Програм рада Наставничог већа 

У школској 2021/22. години планирано је 10 седница на којима ће се разматрати : 

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

унапређивању образовно-васпитног рада; 

- Пратити реализацију свих планираних садржаја; 

- Усавршавање наставника и стручних сарадника; 
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- На очувању и заштити животне средине; 

- На заштити и безбедности ученика у школи и околини; 

- На унапређивању здравствене заштите ученика; 

- Пратити рад стручних органа, организација и сарадника; 

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

- Пратити успех и напредовање ученика;  

- Предлагати и утврђивати Годишњи план рада школе 

Програмски садржаји 
Време 

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 

Утврђивање и усвајање основних еле- 

мената за израду глобалних и месечних планова и 

припрема за час са стандардима 

Усвајање распореда часова за школску 2021/ 2022.год и 

распореда часова допунске,додатне наставе и секција. 

Предлог за изборне предмете 

Анализа успеха и владања на крају школске 2021/2022. 

Информација о ужини, осигурање ученика 

Август 

Директор 

 

Психолог 

 

Директор Педагог 

 

 

 

Директор 

Координатори стручних већа 

 

 

Директор,предметни наставници 

Усвајање Извештаја о раду за школску 2020/2021. год. 

Разматрање и усвајање Годишњег плана рада за 

школску 2021/2022. год. 

Разматрање и усвајање годишњег програма рада 

Наставничког већа 

Избор часописа за ученике и наставнике 

Извештај Ученичког парламента 

Септембар 

Чланови Наставничког већа 

 

Директор, предметни наставници 

Раз. старешине и пред. 

наставници 

Рук.пројекта 



69 

 

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 

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 2021-

2022. год. 

Оствареност плана и програма ред. наставе и 

ваннаставних активности 

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 

Децембар - 
Јануар 

 

Директор 

Педагог, психолог 

 

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 
Фебруар 

 

Директор 
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Рад стручних органа и стручних сарадника 

Припрема прославе Светог Саве и договор о 

награђивању ученика Светосавским похвалама и 

књигама 

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 

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 

Мај - Јун 

Коорд.. раз. већа 

 

 

 

Координатор тима 

 

 

 

Коорд. стр. већа 

 

 

 

 

 

 

 

Раз старешине осмих 

разреда,психолог 
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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 

 

 

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.Планови рада одељењских већа 

Одељењско веће чине сви наставници једног разреда и стручни сарадници.  

Програмски садржаји одељенских већа I - VIII разреда 

3.5.1. План рада одељењског већа I разреда 
 

Планирано 5 седница 

Координатор: Гордана Арклинић 

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

 

Утврђивање  организације  рада  редовне наставе , допунске    

наставе и других облика васпитно-образовног рада 

Одређивање школског прибора и часописа које ученици користе 

у настави 

Идентификовање ученика којима треба пружити помоћ кроз 

допунску наставу 

-Доношење планова рада са посебним освртом на уграђивање 

тачака акционог плана у месечне и годишње планове рада 

-Договор о обележавању Дана школе 

VIII - IX 

 

Члановивећа 

 

-Договор о реализовању угледних часова 

-Укључивање у програм Дечје недеље 

-Организовање радионоце у циљу превенције насиља 

 

-Анализа реализованих угледних часова 

X 

 
Члановивећа 

-Анализа успеха и владања на крају првог класификационог 

периода 

-Унапрепређивање мера које треба предузети као подршка 

ученицим у учењу 

-Договор о мерама које треба предузети да би се зауставило 

осипање ученика(подсећање на правилник о правима и 

обавезама ученика, као и санкција законом предвиђених за 

родитеље-старатеље непохађача) 

XI  
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-Анализа остварености плана и програма (циљева,задатака и и 

садржаја васпитно-образовног рада у настави и другим 

видовима) и предлагање мера за њихово унапређивање 

-Утврђивање  постигнућа на  на крају првог полугодишта за 

сваког ученика и за сваки наставни предмет 

-Разматрање владања ученика и утврђивање оцена из владања 

-Додељивање похвала 

-Анализа адаптације ученика при поласку у први разред и 

часова предвиђених акционом планом 

XII 
Члановивећа 

 

-Припреме и организовање Светосавске свечаности 

- У сусрет школским такмичењима 

-организовање одељењских и разредних такмичења у 

рецитовању 

-Анализа часова предвиђених РПШ у смислу потврде 

остварености корелације међу предметима 

I,II 
Чланови 

већа 

-Учешће ученика првих разреда на изложби радова са темом 

„реци не насиљу у учионици“ 

-Договор о реализацији часова који ће бити реализовани уз 

помоћ савремених наставних средстава( интерактивна табла, 

рачунар...) 

-Анализа одржаних часова  

III 
Члановивећа 

 

-Анализа успеха и владања на крају трећег класификационог 

периода 

-Припреме за извођење ученичке екскурзије 

-Анализа остварености циљева и задатака ученичке екскурзије 

-Анализа реализованих часова предвиђених РПШ, часова у 

којима су коришћене различите наставне методе у циљу 

унапређивања наставе 

IV,V 
Чланови 

већа 

-Анализа остварености циљева, задатака и садржаја васпитно-

образовног рада у настави и другим видовима и предлагање 

мера за њихово унапређивање  

-Утврђивање постигнућа на крају другог полугодишта за сваког 

ученика и за сваки наставни предмет 

-Разматрање владања ученика и утврђивање оцене из владања 

ученика 

VI 
Члановивећа 
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-Додељивање похвала 

-Анализа успеха и владања ученика на крају школске  

2019/2020.год. 

-Анализа остварености акционог плана 

-Утврђивање основа годишњег програма за наредну школску 

годину 

VIII 
Чланови 

већа 

 

3.5.2. План рада одељењског већа II разреда 
 

Планирано  5 седница 

Координатор:Оливера Стефановић 

Садржај 
Време 

реализације 
Носиоци посла 

1.Утврђивање  организације  рада  редовне наставе , допунске  

наставе,распореда домаћих и контролних задатака и других 

облика васпитно-образовног рада 

2.Планирање излета,посета и наставе у природи и разматрање 

понуда   за реализацију истихи анкетирање родитеља 

3.Одређивање  уџбеника,школског прибора и часописа које 

ученици користе у настави 

4.Идентификовање ученика којима треба пружити помоћ 

кроз допунску наставу 

5.Безбедно и сигурно школско окружење 

6.Анализа реализованих часова предвиђених планом 

7.Припрема за обележавање Дечије недеље 

 

 

 

 

 

 

VIII – IX 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови већа 

 

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

и садржаја васпитно-образовног рада у настави и другим 

видовима) и предлагање мера за њихово унапређивање 

2.Разматрање оптерећености ученика 

3.Утврђивање и анализа успеха и дисциплине у редовној 

настави,допунској настави   и слободним активностима  

4.Постигнути резултати  у осталим облицима васпитно-

образовног рада 

5.Разматрање владања ученика 

6,Анализа реализованих часова предвиђених планом 

 

 

 

XI 

 

 

 

Координатори 

већа 

 

 

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

и садржаја васпитно-образовног рада у настави и другим 

видовима) и предлагање мера за њихово унапређивање 

2.Утврђивање оцена на крају првог полугодишта за сваког 

ученика и за сваки наставни предмет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови већа 

 

 



75 

 

3.Разматрање владања ученика и утврђивање оцена из 

владања 

4.Додела похвала 

5.Договор о организацији прославе Нове године,Светог 

Саве... 

6.Избор уџбеника за наредну шк.годину-до март 

7.Анализа реализованих часова предвиђених планом 

 

 

XII 

 

 

 

1. Анализа остварености плана и програма(циљева ,задатака 

и и садржаја васпитно-образовног рада у настави и другим 

видовима) и предлагање мера за њихово унапређивање 

2.Анализа и утврђивање успеха ученика у редовној настави 

,допунској настави и слободним активностима , као и у 

осталим областима васпитно-образовног рада које ученици 

постижу 

3.Разматрање владања ученика 

4.Анализа реализованих часова предвиђених планом 

5.Стваралаштвом против насиља 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

Чланови већа 

 

 

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

и садржаја васпитно-образовног рада у настави и другим 

видовима) и предлагање мера за њихово унапређивање 

2.Утврђивање оцена на крају другог полугодишта за сваког 

ученика и за сваки наставни предмет 

3.Разматрање владања ученика и утврђивање оцена из 

владања ученика 

4.Додела похвала 

5.Анализа реализованих часова предвиђених планом 

 

 

 

 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови већа 

 

 

3.5.3. План рада одељењског већа III разреда 
 

Планирано  5 седница 
 
Координатор: Гордана Јока 

 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

ПОСЛА 
1.Утврђивање  организације  рада  редовне наставе , 
допунске  наставе,распореда домаћих и контролних 
задатака и других облика васпитно-образовног рада 
2.Планирање излета,посета и наставе у природи и 
разматрање понуда   за реализацију истихи анкетирање 
родитеља 
3.Одређивање  уџбеника,школског прибора и часописа 
које ученици користе у настави 
4.Идентификовање ученика којима треба пружити помоћ 

VIII – IX 
Чланови 

већа 
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кроз допунску наставу 
5.Безбедно и сигурно школско окружење 
6.Анализа реализованих часова предвиђених планом 
7.Припрема за обележавање Дечије недеље 

1.Анализа остварености плана и програма(циљева 
,задатака и и садржаја васпитно-образовног рада у 
настави и другим видовима) и предлагање мера за њихово 
унапређивање 
2.Разматрање оптерећености ученика 
3.Утврђивање и анализа успеха и дисциплине у редовној 
настави,допунској настави   и слободним активностима  
4.Постигнути резултати  у осталим облицима васпитно-
образовног рада 
5.Разматрање владања ученика 
6,Анализа реализованих часова предвиђених планом 

XI 
Координатори 

већа 
 

 
1.Анализа остварености плана и програма(циљева 
,задатака и и садржаја васпитно-образовног рада у 
настави и другим видовима) и предлагање мера за њихово 
унапређивање 
2.Утврђивање оцена на крају првог полугодишта за сваког 
ученика и за сваки наставни предмет 
3.Разматрање владања ученика и утврђивање оцена из 
владања 
4.Додела похвала 
5.Договор о организацији прославе Нове године,Светог 
Саве... 
6.Анализа реализованих часова предвиђених планом 
 
 

 
XII 

 
 

 
 
 

Чланови 
већа 

 
 
 

1. Анализа остварености плана и програма(циљева 
,задатака и и садржаја васпитно-образовног рада у 
настави и другим видовима) и предлагање мера за њихово 
унапређивање 
2.Анализа и утврђивање успеха ученика у редовној 
настави ,допунској настави и слободним активностима , 
као и у осталим областима васпитно-образовног рада које 
ученици постижу 
3.Разматрање владања ученика 
4.Анализа реализованих часова предвиђених планом 
5.Стваралаштвом против насиља 

 
III 

 
Чланови 

већа 
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1.Анализа остварености плана и програма(циљева 
,задатака и и садржаја васпитно-образовног рада у 
настави и другим видовима) и предлагање мера за њихово 
унапређивање 
2.Утврђивање оцена на крају другог полугодишта за 
сваког ученика и за сваки наставни предмет 
3.Разматрање владања ученика и утврђивање оцена из 
владања ученика 
4.Додела похвала 
5.Анализа реализованих часова предвиђених планом 

 
VI 

 
Чланови 

већа 

 

3.5.4. План рада одељењског већа IV разреда 
 

Планирано 5 седница 
Координатои : Милан Стојадиновић и Марија Тодореско 
 

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Утврђивање организације рада редовне наставе, 
допунске наставе, додатне наставе,као и слободних 
активности и изборних предмета 
Утврђивање распореда контролних задатака и других 
облика васпитно образовног рада. 
Одређивање уџбеника , часописа и прибора које 
ученици користе у настави. 
Идентификовање ученика којима треба пружити 
помоћ кроз допунску наставу. 
Именовење ученика за додатну наставу. 
Анализа реализованих огледних часова предвиђених 
РПШ 

VIII,IX 
Чланови 
већа 

Анализа остварености редовног плана и 
програма(циљева, задатака и садржаја баспитно 
образовног рада у настави и другим облицима)као и 
ИОП и предлагање мера за њихово унапређивање. 
Постигнути резултати у осталим облицима  васпитно – 
образовног рада.(ученичке приредбе, дечија недеља) 
Анализа успеха и владања ученика у редовној настави 
, допунској настави и осталим облицима рада.  
Разматрање оптерећености ученика. 
Анализа реализованих огледних часова предвиђених 
РПШ 

X,XI Чланови већа 

Анализа остварености плана и програма и предлагање 
мера за њихово унапређивање. 
Реализација активности у оквиру пројекта  „Школа без 
насиља“. 
Утврђивање оцена на крају првог полугодишта за 
сваког ученика и за сваки предмет. 
Разматрање владања ученика и утврђивање оцена из 
владања. 
Додела похвала  

XII Чланови већа 
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Анализа реализованих огледних часова предвиђених 
РПШ 
Анализа остварености плана и програма(циљева, 
задатака и садржаја васпитно- образовног рада у 
настави и другим видовима рада)и предлагање за 
њихово унапређење. 
Анализа и утврђивање успеха ученика у редовној 
настави , допунској настави , слободним активностима 
и осталим областима рада у школи. 
Разматрање владања ученика. 
Анализа постигнутих резултата на такмичењима. 
Анализа реализованих огледних часова предвиђених 
РПШ 

III,IV Чланови већа 

Оствареност циљева у осталим облицима васпитно-
образовног рада(екскурзија ученика). 
Анализа остварености плана и програма рада и 
предлагање мера за њихово по бољшањеи 
унапређивање. 
Утврђивање оцена на крају другог полугодишта за 
сваког ученика и за сваки предмет. 
Владање ученика. 
Анализа реализованих огледних часова предвиђених 
РПШ 
Подела ђачких књижица, похвала и награда. 

VI Чланови већа 

 

3.5.5. План рада одељенског већа V разреда 

Планирано 5 седница, Координатор : Јелена Росић 

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

-Прихват  новодошлих ученика 
-Упознавање са ученицима и организовање допунске, 
додатне наставе и слободних активности 
-Избор предеседника Стручног већа 
-Утврђивање распореда писмених задатака и контролних 
вежби 
-Анализа реализованих часова  
-Усклађивање критеријума оцењивања ученика- стандарди 

IX 

 

Чланови већа 

Педагог 

-Анализа успеха и дисциплине 
-Реализација плана и програма 
-Упознавање са ученицима талентима и онима који имају 
тешкоће у учењу 
-Анализа реализованих часова предвиђених РПШ -
Препознавање ученика којима је потребна додатна 
подршка,ИОП-1, ИОП1-2, ИОП-3 
-Праћење допунске, додатне наставе, секције 

XI 

 

Чланови већа 

Педагог 

 

-Анализа успеха и дисциплине 
-Реализација плана и програма 
-Прослава Нове године 
-Прослава Дана Св. Саве 

XII - I 
Чланови већа 

Наставник 
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-Праћење напредовања ученика којима је потребна 
подршка 
-Анализа реализованих часовa 
-Анализа успешности допунсkе наставе за време зимског 
распуста 

музичке културе 

Наставник 
српског језика 

-Анализа успеха и дисциплине 
-Реализација плана и програма 
-Анализа рада додатне, допунске наставе и слободних 
активности 
-Припреме за екскурзију 
- Праћење ИОП-а 
-Анализа реализованих часова предвиђених РПШ 

IV 
Чланови већа 

Педагог 

-Анализа успеха и дисциплине 
-Реализација плана и програма 
-Похвале и награђивање бољих ученика 
-Анализа реализованих часова предвиђених РПШ 
-Анализа рада Стручног већа у току школске године 

VI 

 

Чланови већа 

педагог 

 

 

3.5.6. План рада одељењског већа VI разреда 
 

Планирано  5 седница 

Координатор Већа: Данилов Весна и Сузана Милојков 

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

- усвајање плана рада Стручног већа шестих 

разреда 

- изборпредеседникаСтручногвећа 

- распоред часова и коришћење наставних 

средстава 

- договор о начину реализације изборних предмета 

- распоред контролних и писмених задатака 

- анализаиницијалнихтестова 

- усклађивањекритеријумаоцењивањаученика- 

стандарди 

- израда педагошке свеске 

септембар Чланови већа 

- израда ИОП- а 

- избор ученика за слободне активности 

- организовање активности у оквиру Дечије недеље 

- анализа активности и успешности ученика седмих 

разреда у оквиру Дечије недеље 

- учешће у прослави дана школе 

- допунска настава 

- реализација свих видова образовно- васпитног 

рада на крају првог класификационог периода 

- успех и владање ученика са посебним освртом на 

новембар 
- чланови већа 

- психолог 
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ученике који имају проблеме у савладавању 

градива 

- анализа сарадње одељенских старешина шестог 

разреда са родитељима 

- реализација свих видова образовно- васпитног 

рада на крају првог полугодишта 

- израда извештаја о успеху и владању ученика 

- организовање допунске наставе у току зимског 

распуста за ученике који нису остварили 

очекиване резултате 

- праћење напредовања ученика којима је потребна 

подршка 

- прослава Нове године 
децембар 

члановивећа 

психолог 

- прослава школске славе Светог Саве 

- учешће ученика на школским такмичењима 

- анализа реализованих часова предвиђених 

акционим планом 

- анализа успешности допунксе наставе за време 

зимског распуста 

- праћење ИОП-а 

- анализа успеха и владања ученика на крају трећег 

класификациониг периода 

- реализација планова и програма 

- избор дестинације за екскурзију 

- набавка уџбеника 

-  

март 

чланови 

већа 

 

- анализа успеха и владања ученика  на крају 

другог полугодишта 

- реализација планова и програма рада 

- анализа рада већа  

јун 

чланови 

већа 

психолог 

- утврђивање успеха ученика после поправних и 

разредних испита 

- израда и усвајање плана рада за наредну школску 

годину 

- израда извештаја о раду већа 

август 
чланови 

већа 

 

3.5.7. План рада одељењског већа VII разреда 
 

Планирано  5 седница. 

Координатори:Ружа Митић и Александра Бесу 

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 
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- усвајање плана рада Стручног већа седмог  разреда 

- распоред часова и коришћење наставних средстава 

- договор о начину реализације изборних предмета 

- распоред контролних и писмених задатака 

- анализа иницијалних тестова 

- усклађивање критеријума оцењивања ученика- стандарди 

- израда педагошке свеске 

IX 
Чланови 

већа 

- избор ученика за слободне активности 

- организовање активности у оквиру Дечије недеље 

- анализа активности и успешности ученика седмих разреда 

у оквиру Дечије недеље 

- учешће у прослави Дана школе 

- допунска настава 

- реализација свих видова образовно- васпитног рада на 

крају првог класификационог периода 

- успех и владање ученика са посебним освртом на ученике 

који имају проблеме у савладавању градива 

-  

X 
Чланови 

већа 

- анализа успеха и владања ученика на крају трећег 

класификациониг периода 

- реализација планова и програма 

- избор дестинације за екскурзију 

-  

III 
Чланови 

већа 

 

 

 

- учешће ученика седмог  разреда на такмичењима 

- организовање појачаног рада на часовима у сарадњи са 

наставницима 

- анализа успеха и владања ученика на крају трећег 

класификационог периода 

 

III 

 

 

 

VI 

 

 

 

Чланови 

већа 

 



82 

 

 

 

- анализа успеха и владања ученика на крају другог 

полугодишта 

- анализа рада Одељењског већа у току школске године 

уУсвајање програма за следећу школску годину 

 

 

Педагог 

Чланови 

већа 

 

3.5.8. План рада одељењског већа VIII разреда 
 

Планирано 5 седница, Координатор: Емилија Шушулић 

Садржај 
Време 

реализације 
Извршиоци 

▪ Утврђивање распореда писмених задатака и 
контролних вежби. 

▪ Организовање допунске, додатне наставе и слободних 
активности. 

▪ Сарадња већа са тимом за Професионалну оријентацију 
(ПО) – током целе године (тестови, литаратура, реални 
сусрети, свет занимања, збирке задатака, посета 
средњим школама, календар уписа...). 

▪ Анализа реализованих часова предвиђених РПШ-ом. 

IX 

Чланови 

већа, 

одељењски 

старешина, 

стручни 

сарадник 

▪ Припрема и реализација „Дечје недеље“ и Дана школе. 
▪ Анализа успеха и владања на крају првог 

клaсификационог периода. 
▪ Реализација плана и програма. 
▪ Анализа реализованих часова предвиђених РПШ-ом. 

X 

▪ Анализа успеха и владања на крају првог полугодишта. 
▪ Реализација планova и програма. 
▪ Припрема и реализација прославе Нове године и 

Светог Саве. 
▪ Уређење учионица и кабинета. 
▪ Анализа реализованих часова предвиђених РПШ-ом. 

XII-I 
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▪ Анализа успеха и владања на крају 3. класификационог 
периода. 

▪ Реализација плана и програма. 
▪ Анализа допунске,  додатне наставе и слободних 

активности. 
▪ Анализа реализованих часова предвиђених РПШ-ом. 
▪ Избор дестинације за екскурзију 

Припрема за пробни ЗИ. 
▪ Анализа пробног ЗИ. 

IV 

▪ Анализа успеха и владања на крају II полугодишта. 
▪ Реализација плана и програма редовне наставе и 

ваннаставних активности. 
▪ Додела похвала,награда и диплома. 
▪ Предлози за ученика генерације. 
▪ Организовање припремне наставе. 
▪ Организација матурске вечери 
▪ Организација завршног испита. 
▪ Анализа реализованих часова предвиђених РПШ-ом. 

VI 

▪ Евалуација наставног процеса. 
▪ Анализа уписа и ЗИ. 
▪ Писање Извештаја о раду 

VIII 

3.6. Одељењски старешина 

Одељенски старешина је педагошки, организациони и административни руководилац 
одељења.Одељенске старешине ће током школске године обављати своје функције у складу 
са годишњим планом рада а нарочита пажња ће се обратити на: 

- организацију одељенског колектива ученика; 
- педагошку документацију одељења; 
- упис ученика и редовно вођење разредне књиге; 
- увод у исправност вођења ученичке документације; 
- вођење евиденције о раду одељењских савета родитеља и родитељских састанака; 
- евиденције индивидуалног рада са ученицима и индивидуалног напредовања. 

У васпитном раду са одељенском заједницом треба имати у виду следеће: 

- развијање другарства и међусобне солидарности и смисла за колективан живот и рад; 
- оплемењивање међусобних односа; 
- неговање културе понашања; 
- ефикасно учење; 
- развијање културних потреба ученика; 
- анализа остваривања излета, екскурзије; 

3.6.1. Одељењска старешинства 
 

Разред Одељењски старешина 
I-1 Гордана Арклинић  
II-1 Оливера Стефановић 
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III-1 Гордана Јока 
IV-1 Милан Стојадиновић 
IV-2 Марија Тодореско 
V-1 Јелена Росић 
VI-1 Сузана Милојков 
VI-2 Данилов Весна 
VII-1 Митић Ружа 
VII-2 Бесу Александра 
VIII-1 Емилија Шушулић 

У прилогу ће бити дати оријентациони план и програм рада одељењских старешина у 
оквиру ЧОС-а. 

3.7. Савет родитеља 

У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког 
одељења.Савет родитеља: 

1) предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања; 
2) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове 

установе; 
3) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада; 
4) учествује у поступку пред лагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника; 
5) разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана 

рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању; 
6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности 

установе; 
7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом 

ученичке задруге и прикупљених од родитеља; 
8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и 

заштиту деце и ученика; 
9) учествује у поступку прописивања мера из члана 42. Закона о основама система 

образовања и васпитања; 
10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у 

природи и разматра извештај о њиховом остваривању; 
11) разматра и друга питања утврђена статутом. 
 

Савет родитеља броји 11 чланова и у школској 2021/2022. години га чине: 

Разред и 
одељење 

Име и презиме 
родитеља 

Разред и 
одељење 

Име и презиме 
родитеља 

I-1 Маријана 
Љубисављевић 

V-1 Ивана Филиповић 

II-1 Габријела Варбаи VI-1 Биљана Димитријевић 
III -1 Етелка Жерављев VI - 2 Анета Киферов 
IV-1 Кристина Чула VII-1 Анита Милошевић 
IV-2 Кристина Топаловић VII- 2 Драгана Јевремовић 

  VIII-1 Јелена Живанов 
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Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, 
директору и стручним органима установе. 

Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад 
пословником Савета. 

3.7.1.План рада савета родитеља 
 

Време 
Активности,садржаји 

Начин 
реализације: 

Носиоци 
реализације и 

сарадници 

IX 

Разматрање предлога школског плана 
Давање предлога свог представника у активима и 
тимовима школе 
Разматрање успеха ученика  
Разматра услове за рад школе                                                                                       
Учешће у активностима школе у складу са 
законом 
Актуелности 

седница 

Чланови 
савета, 

директор,  

психолог 

X 

Резултати успеха ученика, проблеми 
Сагласност на програм и организовање 
екскурзије 
Сарадња са институцијама локалне заједнице, 
удружењима 
Учешће у активностима школе у складу са 
законом 
Самовредновање рада школе 
Актуелности 

седница 

Чланови 
савета, 

директор,  

психолог 

IV 

Резултати и успеси ученика 
Учешће у активностима школе у складу са 
законом 
Анализа задовољства родитеља сарадњом са 
школом 
Актуелности 

седница 

Чланови 
савета, 

директор,  

психолог 

V, VI 

Разматра успех ученика  
Разматра видове сарадње родитеља , ученика и 
школе 
Завршни испит и упис у средњу школу 
Учешће у активностима школе у складу са 
законом 
Анализа задовољства родитеља сарадњом са 
школом 
Актуелности 

седница 

Чланови 
савета, 

директор,  

психолог 

3.8. Стручна већа за области предмета 

Стручна већа чине наставници сродних наставних предмета. У школи постоје следећа 
стручна већа: стручно веће за разредну наставу, стручно веће друштвених наука, стручно веће 
природних наука и стручно веће вештина и уметности. 
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3.8.1. План рада стручног већа наставника разредне наставе 

Чланови Стручног већа разредне наставе су наставници - професори разредне наставе, и то: Виолета 

Ракоц Стојковић, Оливера Стефановић, Јока Гордана, Тодореско Марија,   Стојадиновић Милан, 

Гордана Арклинић,Бојан Куљанин- вероучитељ, Александра Резач - наставник чешког језика Марина 

Богдановић и Јелена Росић - наставници енглеског језика. За школску 2021/22. планирано је 10 

седница. Координатор рада већа је  Марија Тодореско   .Стручно веће наставника разредне наставе 

радиће у складу са епидемиолошком ситуацијом у земљи и препорукама Министарства просвете 

науке и технолошког развоја.                                                                                      

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

-Избор руководства 

-Израда и усвајање програма рада 

-Подела задужења  

-Упознавање са саставом првих разреда  

-усвајање годишњег плана рада у складу са РПШ        

VIII 

Чланови већа и 

стручни 

сарадник 

-Безбедно и сигурно школско окружење 

-Сарадња са библиотекаром школе 

-Усаглашавање распореда писмених задатака,контролних 

тестова и писмених вежби 

-Анализа иницијалних тестова  

-Планирање  редовне, допунске и додатне наставе 

IX 

 
Чланови већа 

-Укључивање у програм Дечије недеље(у складу са 

епидемиолошком ситуацијом) 

-Обележавање  Дана школе(у складу са епидемиолошком 

ситуацијом биће прилагођене активности) 

-Анализа  реализовних угледних часова, планирање 

коришчења ММ учионица 

-Планирање радионице у циљу превенције насиља 

X Чланови већа 

 

- Анализа успеха и владања ученика на крају првог 

класификационог периода иутврђивање мера у циљу 

унапређивања пружању подршке ученицима у учењу 

- Осипање ученика 

XI Чланови већа 
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- Утврђивање мера у циљу унапређивања пружања подршке 

ученицима у учењу 

- Анализа  реализовних угледних часова, планирање 

коришчења ММ учионица 

-Aнализа успеха и владања ученика на крају првог 

полугодишта 

- Анализа  реализовних угледних часова, планирање 

коришчења ММ учионица 

-Припреме за обележавање Светог Саве 

XII Чланови већа 

 

-Обележавање Светог Саве 

-Припреме за такмичења по областима  

-Школска смотра рецитатора 

- Анализа  реализовних угледних часова, планирање 

коришчења ММ учионица 

I,II Чланови већа 

-Стваралаштвом против насиља  

-Организовање размене искустава из наставе у оквиру 

Стручног већа 

-Школска и општинска такмичења 

-Општинска смотра рецитатора 

- Анализа  реализовних угледних часова, планирање 

коришчења ММ учионица 

III Чланови већа 

Анализа успеха и влада на крају трећег класификационог 

периода    

- Анализа  реализовних угледних часова, планирање 

коришчења ММ учионица 

-Анализа рада допунске наставе у циљу унапређивања 

пружања подршкња ученика на крају трећег кварталае 

ученицима у  учењу 

IV Чланови већа 

-Припрема за извођење ђачких екскурзија 

- Анализа  реализовних угледних часова, планирање 

коришчења ММ учионица 

-Избор уџбеника и лектира за наредну годину 

V Чланови већа 
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-Промоција ваннаставних активности и позитивних 

вредности, школска приредба ( у складу са епидемиолошком 

ситуацијом организоваће се активности) 

-Анализа успеха и владања ученика на крају четвртог 

квартала 

- Анализа  реализовних угледних часова, планирање 

коришчења ММ учионица 

-Извештај и анализа тестирања у четвртом разреду 

VI 
Чланови већа 

 

 

3.8.2 План рада стручног већа друштвених наука 
 

Стручно  веће друштвених наука  у школској 2021/2022. планира  10 седница. 
 Чланови Већа су:  

● Јелена Росић, наставник енглеског језика 
● Марина Богдановић,  наставник енглеског језика 
● Весна Данилов,наставник немачког језика   
● Адриана Данилов, наставник српског језика  
● Александра Бесу, наставник српског језика и грађанског васпитања 
● Александра Томић,  наставник историје   

 
Координатор Већа је Јелена Росић, заменик Весна Данилов. Записничар Већа је Александра 
Томић. 
План рада стручног већа друштвених наука ће се реализовати у складу са ситуацијом коју је 

проузроковао вирус COVID 19 и препорукама Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја. 

Активности 
 Време 
реализације 

 
Носиоци 
активности  
 

1. Избор руководства Већа за школску 2021/2022. 

1. Глобални и оперативни планови за школску 2021/2022. 

2. Усвајање годишњег плана рада у складу са Развојним 

планом школе (РПШ) 

3. Усаглашавање распореда писмених задатака, 

контролних тестова и вежби 

4. Усаглашавање планова рада за слободне активности 

5. Анализа иницијалних тестова из области друштвених 

наука 

6. Ученици којима је потребна индивидуализација и ИОП 

7. Корелација међу предметима друштвених наука 

8. Анализа и унапређење дисциплине ученика 

Септембар 

Чланови 

актива и 

стручни 

сарадник - 

психолог  
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1. Обележавање Дана школе 

2. Анализа успешности Дечје недеље 

3. Усклађивање критеријума оцењивања (стандарди) 

4. Реализација активности и пружање подршке надареним 

ученицима 

Октобар 

Чланови 

актива и 

психолог 

 

1. Анализа успеха ученика из области друштвених наука у 

1. кварталу 

2. Праћење надарених ученика 

 

Новембар 
Чланови 

актива 

1. Текућа питања у првом полугодишту (ниво знања 

ученика, рад  са слабијим ученицима) у  циљу пружања 

подршке ученицима у учењу 

2. Анализа успеха ученика на крају 1.полугодишта 

3. Реализација наставног плана и програма друштвених 

наука у 1.полугодишту 

4. Евалуација ИОП-а у првом и израда ИОП-а за друго 

полугодиште 

 

Децембар 

Чланови 

актива и 

психолог 

1. Припрема за прославу Светог  Саве 

2. Обележавање Школске славе 

3. Организовање допунске и додатне наставе за време 

зимског распуста 

4. Реализација угледних часова у 1.полугодишту 

Јануар 
Чланови 

актива 

1. Организовање школских такмичења 

2. Анализа школских такмичења и припрема за општинска 

такмичења 

 

Фебруар 
Чланови 

актива 

1. Организовање културних активности у школи у циљу 

промоције позитивних вредности и личног и  

социјалног развоја ученика (уређивање паноа школе, 

представа...) 

2. Анализа учинка ученика  на општинским  такмичењима 

Март 
Чланови 

актива 

1. Анализа рада допунске наставе у циљу унапређивања 

пружања подршке ученицима у учењу, са нагласком на 

индивидуализацији 

2. Успех ученика из области друштвених наука у 3. 

кварталу 

Април 
Чланови 

актива 

1. Анализа пробног завршног испита 

2. Реализовани угледни часови у другом полугодишту и 

анализа истих 

3. Реализација  припремне наставе из области друштвених 

наука 

Мај 
Чланови 

актива 
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1. Анализа  успеха ученика из области друштвених наука  

2. Евалуација ИОП-а 

3. Анализа стандарда постигнућа ученика из области 

друштвених наука 

4. Анализа завршног испита ученика  осмог разреда из 

матерњег језика и историје 

Јун 

Чланови 

актива и 

психолог 

1. Успех ученика након поправних и разредних испита 

школске 2021/2022. 

2. Анализа успешности рада Већа у школској  2021- 2022. 

 

Август 
Чланови 

актива 

 

3.8.3 План рада стручног већа природних наука за школску 2020/2021. 
 

Чланови већа: 
Божиновски Александар 
Маја Јовановић 
Митић Ружица 
Сузана Милојков-координатор већа 
Ћулафић Синиша  
Обрадовић Видосав 
 
Планирано 6  седница. 

Стручно веће природних наука радиће у складу са епидемиолошком ситуацијом у земљи и биће 
прилагођено у складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

- Усвајање годишњег плана рада и подела задужења у 

оквиру већа, договор о начину рада 

- Израда, реализација и анализа иницијалних тестова 

- Набавка стручне литературе  

     (штампана и  електронска) 

- Планирање и распоред писмених и контролних 

задатака 

- Планирање часова према РШП-у 

(допунска,секције,припремна,угледни часови...) 

- Планирање  часова у корелацији више предмета 

- Препознавање ученика којима је потребна додатна 

подршка, израда ИОП-а  

- израда планова реализације редовне, допунске , 

додатне наставе и слободних активности 

- Израда плана припремне наставе (са повећаним бројем 

часова) из свих предмета који се полажу на завршном 

испиту 

септембар 

2021. 

Чланови 

актива 
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- Примена правилника и стандарда у оцењивању 
- Планирање стручног усавршавања 
- Примена правилника и стандарда у оцењивање 

- Анализа успеха ученика после првог класификационог 
периода у оквиру групе предмета и реализација 
наставних планова и стандарда 

- Процена остварености стандарда постгнућа 
- Реализација допунске и додатне наставе 

- Размена искустава у настави ( методе и облици рада) 

новембар 

2021. 

Чланови 

актива 

психолог 

- Анализа успеха на крају првог полугодишта и 

реализација наставних планова и стандарда 

- Праћење напредовања ученика којима је потребна 

додатна подршка 

 

децембар 

2021. 

чланови 

актива 

- психолог 

- Анализа успеха ученика на крају трећег 
класификационог периода и стандарди 

- Анализа припремне наставе из математике, физике, 
хемије, биологије и географије за полагање завршног 
испита и симулација завршног испита 

- Анализа резултата на пробним испитима и израда 
адекватне документације 

март 

2022. 

Чланови 

актива 

 

- Анализа успеха на крају другог полугодишта 
- Анализа резултата завршног испита 
- Анализа резултата са општинских такмичења 
- Анализа рада већа и предлог плана за нову школску 

годину 

јун 

2022. 

чланови 

актива 

 

- Израда извештаја о раду стручних већа 
- Израда годишњег плана и програма рада стручног већа 

и избор председника 

август 

2022. 

чланови 

актива 

 

 

3.8.4. План рада стручног већа вештина и уметности 

Стручно веће чине наставници: ликовне културе Ружа Митић, музичке културе Маја Лукић и физичког 
васпитања  Емилија Шушулић. 

Координатор Емилија Шушулић 

Стручно веће радиће у складу са епидемиолошком ситуацијом у земљи и биће прилагођено у складу 
са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

За школску 2021/22.  планирано је 8 седница. 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

− Планирање градива и израда оперативних 
планова и усклађивање са другим предметима 

− Уређење кабинета 

Август Чланови већа 
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− Стандарди постигнућа ученика 
− Планирање рада слободних и спортских 

активности, 
 

 
Календар школских и општинских такмичења 

− Формирање секција из сва три предмета 
− -Избор ученика за слободне активности 
− Припрема за прославу Дана школе 
− Договор око одржавања угледних часова ( 

уврстити у план теме везане за превенцију 
насиља а све у оквиру  пројекта Министарства 
просвете “Чувам те”, као и међупредметне 
компетенције ученика “ Одговоран однос према 
здрављу”) 
 

Септембар 

− Дечја недеља (учешће наставника и ученика) 
− Јесењи крос и припрема ученика за општинска 

такмичења -стони тенис 
− Учешће на спортским такмичењима у оквиру 

обележавања Дана школе 
− Припрема сценографије за уређење сале 

поводом Дана школе 
− Прослава Дана школе 
− Учешће на ликовним конкурсима 

Октобар 

 

 

− Анализа успеха након 1. Квартала 
− Реализација плана и програма                     
− Организовање размене искустава из наставе у 

оквиру стручних већа 
− Препознавање и праћење надарених ученика 
− Општинска, школска такмичења 
− Припрема радова за ликовне конкурсе 
− У оквиру часова ликовне и музичке културе 

обрадиће се тема: „Школа без насиља“ 

 

 

 

 

Новембар 

 

− Уређење школских паноа и холова  за Нову 
годину 

− Припремање и извођење  програма за Светог 
Саву                 

−  Анализа успеха на крају 1.полугодишта 
− Мотивисаност ученика за рад и учествовање на 

такмичењима у циљу личног и социјалног 
развоја ученика 
 

Децембар 

Јануар 

− Избор уџбеника за наредну школску годину 
− Припрема за извођење екскурзије ученика 
− Учешће на такмичењима  
− Анализа рада стручног већа 
− Општинска  такмичења – спорт  

Март 
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− Реализација наставног план и програма ученика 

осмих разреда 
− Успех и дисциплина ученика осмих разреда 
− Реализација ученичких екскурзија 
− Организација спортског дана 
− Стваралаштвом против насиља (рад свих секција 

у циљу афирмисања ненасилне комуникације, 
личног и социјалног развоја ученика) у оквиру 
организације радне суботе и звршне приредбе 

Април 

Мај 

− Реализација наставног плана и програма                
−  Припрема за завршну приредбу 
− Успех и дисциплина ученика на крају школске 

године  
− Извештај о раду стручног већа 
− Вредновање рада сваког члана Тима и актива 
− Предлог плана и програма за наредну школску 

годину 
− Предлог набавке наставних средстава и 

реквизита потребних за рад 
 

 

 

Јун 

 

3.9.Стручни сарадници 

Послове стручних сарадника обавља: школски педагог и библиотекар. Планирање и 
програмирање рада ових сарадника је усаглашено са Правилником о програму рада стручних 
сарадника у основној школи. 

3.9.1. План рада педагога  школе 

Циљ 

Педагог установе применом теориjских и практичних сазнања педагогије као науке 
доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи у складу са 
циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа ученика 
дефинисаних Законом о основама система образовања и васпитања, као и посебним 
законима. 

Задаци 

●        Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање образовно-васпитног 
рада, 

●        Учествовање у праћењу и подстицању развоја детета, односно ученика, 
●        Подршка јачању наставничких компентетнција и професионланог развоја, 
●    Учествовање у праћењу и вредновању образовно- васпитног рада и предлагање 

мера које доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и 
флексибилности рада установе, 



94 

 

●    Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стадарда 
постигнућа ученика и предлагање мера за унапређивање, 

●       Подршка отворености установе према педагошким иновацијама, 
●      Развијање сарадња установе са породицом и подршка васпитним компентенцијама 

родитеља, односно старатеља, 
●      Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним 

организацијама од значаја за установу, 
●        Стално стручно усаваршавње и праћење развоја педагошке науке и праксе. 

Следи табеларни приказ активности: 

Задаци Ативности Динамика Начин 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7  

Планирање и 
програмирање ОВ 
рада 

Учешће у Тиму за 
израду Годишњег 
плана рада школе 

*                     Тимски 

Израда глобалног и 
оперативних 
планова педагога 

*                     Индивидуални 

Рад у Тиму за ПО *         *   * *     Тимски 

Рад у Ативу за 
развојно планирање 

*                     Тимски 

Рад у Тиму за 
самовредовање 

*    *     *    
* 

   
* 

  Тимски 

Рад у Тиму за 
кризне ситуације 

*                      Тимски,по 
потреби 

Израда програма 
заштите ученика од 
насиља 

*    *    
* 

  *     
* 

 
* 

  Тимски 

Учешће у изради 
ИОП-а 

*   *   *   *   *   * Тимски 
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Припремање плана 
посете часова у 
школи 

*                     Индивидуално 

Праћење и 
вредновање ОВ 
рада 

Учествовање у 
праћењу и 
вредновању 
примене мера 
индивидуализације 
и ИОП-а 

  *   *     *     *   Тимски 

Учешће у изради 
годишњег 
извештаја о раду 
школе 

                  * * Индивидуално 

Учестовање у 
истраживањима у 
оквиру 
самовредновања 

        * * *         Индивидуално 

Учествовање у 
Тиму за праћење 
реализације РПШ 

* * * * * * * * * * * Тимски 

 

Рад са 
наставницима 

Пружање подршке 
наставницима у 
планирању и 
реализацији 
непосредног 
образовно- 
васпитног рада са 
ученицима 

* * * * * * * * * * * Према 
потреби 
индивидуално 

Пружање подршке 
јачању 
наставничких 
компетенција 

* * *     * *       * Интерне 
едукације 



96 

 

Пружање подршке 
наставницима за 
рад са ученицима 
којима је потребна 
додатна образовна 
подршка 

* * * * * * * * * * * Тимски 

Оснаживање 
наставника за рад 
са ученицима 
осетљивих 
друштвених група 

 * *  * *  *  *  *  *  *  *  *  Интерна 
едукација и по 
потреби током 
године 

Пружање подршке 
наставницима у 
раду са 
родитељима, 
односно 
старатељима 

* * * * * * * * * * * Индивидуална 
сарадња, 
родитељски 
састанци 

Саветодавни рад 
са наставницима 
давањем повратне 
информације о 
посећеном часу 

  * * * * * * * * *   Индивидуално 

Оснаживање 
наставника за 
тимски рад 

* * * * * * * * * * * Према 
потреби, 
индивидуално, 
групно 

Саветодавни рад 
са приправницима 

                      Према 
потреби, 
индивидуално 



97 

 

Усмеравање 
наставника у 
креирању плана 
стручног 
усавршавања и 
њиховог 
професионалног 
развоја 

*    *       * * * *   Индивидуално 

   

Рад са 
ученицима 

Саветодавни рад са 
ученицима 

* * * * * * * * * * * Према потреби, 
индивидуално 
групно 

Рад на 
професионалној 
оријентацији 

    * *   * * * * * * Информисање, 
испитивање 
интересовања и 
професионалне 
зрелости 

Учествавање у 
појачаном васпитном 
раду 

* * * * * * * * * *   Заједно са 
предметним 
наставником, 
одељенским 
старешином, 
директором, 
родитељем и 
учеником 

Пружање подршке 
ученицима из 
осетљивих 
друштвених група 

* * * * * * * * * *   Према потреби 

Пружање подршке 
ученицима који се 
школују по 
индивидуализираној 
настави и ИОП-у 

* * * * * * * * * *   Према потреби 
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Пружање подршке 
ученичком 
активизму и 
партиципацији у 
школском животу 

* * * * * * * * * *   Према потреби 

Сарадња са 
Ученичким 
парламентом 

Тестирање деце пред 
полазак у први 
разред 

              * * *   Примена 
стандардних 
инструмената 

Превенција 
злоупотребе ПАС 

          * * *       Радионице  
шести разред 

                       

Рад са вршњачким 
тимом 

* * * * * * * * * *   Менторство 

Идентификовање и 
пружање подршке 
даровитим 
ученицима  

* * * * * * * * * *   Према потреби 

Рад са децом по 
препоруци 
Интерресорне 
комисије 

* * * * * * * * * *   Индивидуално 

 

Сарадња са 
родитељима 

  

Саветодавни рад 
са родитељима 

* * * * * * * * * * * Према потреби 

Педагошко 
образовање 
родитеља 

  * * *               Предавања на 
родитељским 
састанцима 
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Сарадња са 
родитељима 
будућих првака 

          * * *       Индивидуални 
и групни 
разговори 

Сарадња са 
родитељима у 
циљу 
превенције 
болести 
зависности и 
неговања 
здравих стилова 
живота 

            * *       Родитељски 
састанци 

Подршка 
родитељима за 
пружање 
подршке деци у 
подстицању и 
усмеравању 
њиховог 
професионалног 
развоја 

        *   * * * * * Индивидуални 
и групни 
састанци 

Сарадња са 
родитељима 
деце које раде 
по ИОП-у 

                      Према потреби 

  

Рад са 
директором 

Припрема 
докумената, 
извештаја и 
анализа 

                      Према 
потреби 

Организовање 
предавања и 
радионица 

* * * * * * * * * * * Према 
плану  
ШРП 
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Учешће 
у раду 

стручних 
органа 

Учешће у раду 
стручних 
органа школе 

Координатор 
Тима за 
инклузивно 
образовање и 
Тима за 
заштиту  
ученика 

  

* * * * * * * * * * * Према 
плановима 
стручних органа 
и тимова 

  

Сарадња са 
надлежним 
установама, 

организацијама, 
удружењима и 

јединицом 
локалне 

самоуправе 

Сарадња са 
образовно- 
васпитним 
институцијама 

  

           Према 
потреби 
(размена 
искуства) 

Сарадња са 
Центром за 
социјални рад 

                     Према 
потреби 

Сарадња са 
Домом здравља 

  

                      Према 
потреби 

Сарадња са 
Интерресорном 
комисијом 

  

                      Према 
потреби 

Сарадња са 
Црвеним 
крстом 

  

                      Према 
потреби 
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Сарадња са 
Предшколском 
установом 
„Наша радост“ 

  

              * *     У вези 
будућих 
првака 

  

Вођење 
документације, 

припрема за 
рад и стручно 
усавршавање 

Вођење 
дневника рада 

  

* * * * * * * * * * * Индивидуално 

Вођење 
документације 
о интерном 
стручном 
усавршавању 

* * * * * * * * * * * Према 
потреби 

Вођење 
документације 
о насиљу у 
школи 

* * * * * * * * * * * Према 
потреби 

Педагошки 
досијеи 

  

* * * * * * * * * *   Индивидуално 

Стручно 
усавршавање 

* * * * * * * * * * * Индивидуално 

Напомена: Стручни сарадник посећује часове у складу са Планом посета часова директора. 

Реализација програма, утврђено време и реализација различитих задатака и садржаја 
је флексибилна. У пракси долази до одступања, која су у складу са реалним захтевима 
школског живота. 

3.9.2. План рада библиотекара школе 
 

ЦИЉ 
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            Школски библиотекар својим стручним ангажовањем доприноси остваривању и 
унапређивању образовно – васпитног рада у школи, реализујући програм рада прилагођен 
наставним плановима и програмима. 

           Програм рада школског библиотекара обухвата задатке и послове из области 
образовања и васпитања, као и библиотечко – информацијске послове из домена културних и 
уметничких аспеката образовања. 

          Школски библиотекар подстиче промовисање  читања и самосталност ученика у учењу, 
доприноси  развоју информационе писмености (медијске и информатичке) за ученике и 
наставнике, Остварује  сарадњу и заједничко планирање активности наставника, школског 
библиотекара и локалне самоуправе, обезбеђује  електронске  изворе  и приступ   њима, што 
омогућава ученицима да овладају вештинама налажења и критичког процењивања датих 
информација и перманентност учења током читавог живота. 

 ЗАДАЦИ 

          Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и 
васпитања, као и библиотечко – информацијских из домена културних активности школске 
библиотеке, доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у 
пословима планирања, програмирања, организовања, унапрешивања и праћења рада школе, 
односно целокупног образовног процеса, као члан школских тимова, има задатке: 

-  развијање и неговање навике читања и коришћења библиотечких услуга код ученика и 
наставника; 

-  развијање и промовисање правилне употребе свих облика извора информација; 

-  стварање услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу; 

-  мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и образовање 
током целог живота; 

-  сарадња са наставницима, ученицима и њиховим родитељима; 

-  праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим 
склоностима  ка интелектуалном, емоционално – социјалном и сваком другом 
професионалном развоју; 

-  пружање помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а 
посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима, али и оним 
ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима и 
релевантним институцијама; 

-  стварање услова за што непосреднији  и једноставнији приступ библиотечком фонду и 
расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности и 
креативности код ученика; 

-  обезбеђивање приступа програмима који раде на развијању информационе писмености како 
би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и саопштавање 
информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо – комуникационих технологија; 

-  припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним 
потребама и посебним способностима; 

-  вођење аутоматизованог библиотечког пословања (ивентарисање и 
сигнирањекаталогизација, класифкација библиотечке грађе и други послови); 

-  коришћење савремених облика и метода рада са ученицима; 

-  заштита и чување библиотечко -  медијатечке грађе и периодична ревизија фонда. 

                                              ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА  36 НАСТАВНЕ НЕДЕЉЕ 
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меец Бр.радних 
дана 

Рад са децом  (сати ) Остали послови (сати) 

септембар 21 126 44 

октобар 20 120 40 

новембар  20 120 40 

децембар 18 108 36 

јануар 11 66 22 

фебруар 18 108 36 

март 22 132 44 

април 11 66 22 

мај 20 120 40 

јун 15 90 30 

                                         -180 радних дана, 8 ненаставних недеља- Укупкно 1760 сати 

 

ДЕЛАТНОСТ САТИ У НЕДЕЉИ 
 
НЕПОСРЕДАН РАД У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОЈ 
ДЕЛАТНОСТИ 

 

          1.  Рад са ученицима 12 

          2.  Сарадња са наставницима, стручним       
              сарадницима и директором 

2 

          3.  Библиотечко-информациона делатност 10 

          4.  Културна и јавна делатност 1 

 
 

 
ПРИПРЕМА ЗА РАД, ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА 

10 

 
ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 
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ОБЛАСТИ РАДА: 

          1.  Стручно усавршавање 1 

          2.  Рад у стручним органима школе 
1 

          3.  Други послови                                                                             
3 

                                                                       УКУПНО 40 

ДЕЛАТНОСТ 
I   ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО –  ВАСПИТНОГ РАДА 

1. Планирање набавке литературе и периодичних публикација за ученике , наставнике и стручне 
сараднике 

2. Израда годишњег, месечних и оперативних планова 
3. Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци; 
4. Израда програма рада библиотечке секције; 
5. Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе потребне за реализацију 

наставе и образовно – васпитног рада; 
6. Систематско информисање ученика и запослених о новим књигама, листовима, часописима;  

7. Припремање паноа и тематских изложби о појединим издањима, ауторима, акцијама, 
јубилејима, важним данима и догађајима и слично; 

 
 

II   ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА 
1. Учешће у изради Годишњег плана рада школе и у 

 самовредновању рада школе 
2. Вођење аутоматизованог библиотечког пословања, са увидом у наставне планове и програме 

рада школе; 
3. Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно – васпитне активности 

(допунска и додатна настава, ваннаставне активности ученика, пројектна настава, активности у 
оквиру продуженог једносменског рада  и др.) 

4. Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно проверене методе и резултата 
сопственог истраживачког рада 

5. Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника развијањем 
критичког односа према различитим информацвијама и изборима сазхнања и осећаја за естетске 
вредности; 
 

III   РАД СА НАСТАВНИЦИМА    
1. Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све облике образовно 

васпитног рада; 
2. Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних извора 

информација; 
3. Организовање наставних часова из појединих предмета у школској библиотеци; 
4. Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире, и коришћења 

наставничко – сарадничког дела школске библиотеке 
5. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе 
6. Систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим књигама, стручним 

часописима и другој грађи, о тематским изложбама у вези са појединим издањима, ауторима, 
акцијама и јубилејима, и усмено или писмено приказивање појединих књига и часописа; 
 

IV  РАД СА УЧЕНИЦИМА 
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1. Припрема (обучава)ученике за самостално коришћење различитих извора сазнања и свих врста 
информација у настави и ван ње; 

2. Систематски обучава ученике за употребу информационог библиотечког апарата, у склалду са 
њиховим способностима и интересовањем 

3. Пружа помоћ ученицима код учења ван школе и усвајању метода самосталног рада на тексту и 
другим материјалима; 

4. Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате теме 
5. Упознаје ученике са методама у техникама научног истраживања и библиографског цитирања; 
6. Ради на развијању позитивног односа према читању и важности разумевања текста и упућивању 

на истраживачке методе рада (употреба лексикона, енциклопедија, речника и др.) и 
омогућавању претраживања и употреби свих извора  и оспособљавању за самостално 
коришћење 

7. Стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да развијају 
навику долажења у школску и јавну библиотеку и да узимају учешћа у њеним културно 
просветним активностима у складу са њиховим интересовањеима и потребама (часови 
библиотекарства и упознавање са радом школских секција: читање, беседништво,, 
стваралаштво, такмичења, квизови о прочитаним књигама, развијање комуникације код ученика 
и сл.) 

8. Подстиче побољшање информационе, медијске и информатичке писмености ученика, 
развијањем истраживачког духа и критичког односа према различитим информацијама и 
изворима сазнања и осећаја за естетске вредности; 

9. Ради са ученицима на реализацији појединих пројеката ( Толеранција, школа без насиља, Дечија 
права, Здрав живот, и др.). 

1. Планирање активности у раду са ученицима, 
2. Сређивање књига на полицама и естетско уређење библиотеке, 
3. Упис ђака првака у библиотеку, 
4. Сређивање ознака на полицама, 
5. Упознавање ученика са радом библиотеке,  
6. Упознавање ученика са врстама библиотечке грађе и оспособљавање за самостално коришћење 

књига, часописа, енциклопедија... 
7. Пружање помоћи ученицима у припреми и обради задате теме, 
8. Развијање позитивног односа према читању и важности разумевања текста и упућивање ученика 

на истраживачке методе рада (употреба лексикона, енциклопедија, речника и др.) као и 
омогућавање претраживања и употребе свих извора за самостално коришћење, 

9. Навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу, да развијају навику 
долажења у школску и јавну библиотеку и да узимају учешћа у њеним културно-просветним 
активностима у складу са својим интересовањима и потребама (часови библиотекарства и 
упознавање са радом школских секција, читање, беседништво, стваралаштво, такмичења, 
квизови о прочитаним књигама, развијање комуникације код ученика и сл.), 

10. Пружање помоћи ученицама при избору литературе и некњижне грађе, 
11. Подстицање интересовања за читање књига и коришћење библиотечке грађе, 
12. Подстицање побољшања информационе, медијске и информатичке писмености ученика, 

развијањем истраживачког духа и критичког односа према различитим информацијама и 
изворима сазнања и осећаја за естетске вредности, 

13. Подстицање код ученика развоја способност и проналажења, анализирања, примене и 
саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих 
технологија, 

14. Радионице и предавања за ученике и наставнике у вези са развијањем социјалних вештина и 
емоционалном и нтелигенцијом (Комуникација, Толеранција, Људска и дечја права, Подршка, 
сарадња и поштовање…). 

15. Помоћ ученицима у оспособљавању за решавање проблема, повезивање и примену знања и 
вештина у даљем образовању и свакодневном животу, 

16. Подстицање развоја мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и 
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образовање током целог живота (препоручивање текстова за читање и разговор о прочитаним 
текстовима), 

17. Обележавање важних дана, догађаја, годишњица (Месец књига, Месец школских библиотека, 
Дан писмености, Дан хране...) 
 

18. Предавања за ученике и рад у радионицама (Здрав живот, Толеранција, Дечја права, 
Комуникација, Писање писма...). 
 
 

V   РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА  
1. Учешће на родитељским састанвима ради давања информација о читалачким интересовањима  и 

потребама ученика , ради развијања читалачких и других навика ученика и формирању личних и 
породичних библиотека; 

2. Остваривање сарадње са родитељима  у вези са развијањем читалачих навика ученика; 
 

VI   РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ 
И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА  

1. Сарадња са стручним већима наставника, педагогом и директором школе у вези са набавком и 
коришћењем књижне и некњижне грађе, те целокупном организацијом рада школске 
библиотеке; 

2. Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о  набавци нове стручне 
литературе за предмете, дидактичко -  методичке и педагошко – психолошке литературе; 

3. Информисање о развоју медијске и информатичке писмености, и упућивање на критички и 
креативни однос ученика приликом коришћења извора; 

4. Припрема заинтересованих за реализацију мулитдисциплинарних пројеката, изложби, 
креативних радионица, за организовање књижевних сусрета и других културних догађаја, као и 
еколошких пројеката и садржаја у којима се апострофира борба против свих облика зависности; 

5. Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску библиотеку коју користе 
ученици, наставници и стручни сарадници; 

6. Припремање и организовање културних активности школе (књижевне трибине, сусрети, 
разговори,, акције прикупљања књига и значајне књижне и друге грађе, изложбе, конкурси, 
обележавање значајних јубилеја везаних за школу и просвету: „Месец књиге“, „Светски дан 
књиге“,  „Дечија недеља“, „Дан чисмености“, „Дан матерњег језика“, Јубилеј школских 
библиотека и школских библиотекара, и др.). 

7. Учешће у припремању прилога и изради школског гласила и интернет презентације школе; 
VII   РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

1. Рад у школским тимовима на изради годишњег и развојног плана школе и школског програма, 
на реализацији наставе засноване на истраживању – пројектне наставе; 

2. Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора; 
3. Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и прикупљања средстава за обнову 

књижног фонда. 
VIII   САРДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА,   ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И 
ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

1. Сарадња са другим школама , школском, градском и другим библиотекама на територији 
локалне самоуправе, управног округа и Републике Србије по питању размене и 
међубиблиотечке позајмице; 

2. Сарадња са локалном самоуптавом  по пирасу промоције рада библиотеке и школе; 
3. Сарадња са просветним , научним, културним и другим установама (новинско – издавачким 

предузећима, радио – телевизијским центрима, филмиским и позоришним кућама,, домовима 
културе и културно – просветним заједницама и организацијама које се баве радом и слободним 
временом омладине и другим образовним установама). 

4. Учешће у раду Друштва школских библиотекара Србије и других стручних друштава у локалној 
самоуправи и Републици Србији. 
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3.10. План рада секретара школе 

Радни односи : 

- Припрема и израда уговора о раду и других аката којима се уређују међусобна права, 

обавезе и одговорности, 

- Израда решења о задужењу за запослене, 

- Израда понуда и текста анекса уговора о раду за све запослене , који се односе на 

зараду, у складу са динамиком промене коефицијента и основица које одређује 

законодавац  

- Израда решења о одморима и одсуствима запослених, 

- Вођење и ажурирање матичне евиденције 

- Остали послови из ове области, у складу са потребама послодавца, 

- Праћење правне регулативе из ове области и усклађивање општих и појединачних 

аката у складу са изменама  

Васпитно-дисциплински поступак према ученицима : 

- Учествовање у вођењу васпитно-дисциплинских поступака, у складу са потребама, 

израда решења у току и на крају поступка, 

- Праћење прописа који се односе на ову област  

Нормативни послови :  

- Праћење измена закона и других прописа из области образовања и других области 

којима је обухваћено основно образовање и усклађивање општих аката школе са 

истим  

- Упознавање запослених са текућом законском регулативом и свим променама , 

- У вези са променом правилника који се односе на стручно усавршавање планирано је , 

у сарадњи са психологом, упознавање запслених са свим актуелностима која се односе 

на област стручног усавршавања. 

Рад у органима управљања школе : 

- Припрема и вођење записника на седницама Школског одбора  

- Давање образложења при разматрању тачака дневног реда које се односе на правну 

регулативу, 

IX   ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  
1. Припремање тематских библиографија и израда анотација, пописа и скупљања података у вези с 

наставним предметима и стручно – методичким образовањем и усавршавањем наставника и 
сарадника, вођење збирки и посебних фондова; 

2. Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци;  
3. Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара - анализа и 

вредновање рада школске библиотеке у току школске године; 
4. Стручно усавршавање – учешће на семинарима, саветовањима и другим скуповима на којима 

узимају учешће и школски библиотекари; 
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- Израда Извода из записника са седница Школског одбора , вођење архиве Школског 

одбора 

Административни и други послови : 

- Издавање потврда ученицима, 

- Пословна коресподенција, вођење деловодника и архивирање предмета , 

- Вођење архиве 

- Учествовање у спровођењу поступка јавних набавки, 

- Заступање школе пред државним органима, по пуномоћју директора 

Стручно усавршавање: 

- Коришћење стручне литературе, одлазак на семинаре и друго, 

- Контактирање са надлежним министарствима и секретаријатима  
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IV. ОСТВАРИВАЊЕ ДРУГИХ ПРОГРАМА 

4.1. Програми културне и јавне делатности 

Према својој функцији и раду, школа има обавезу да организује културну и јавну 
делатност. Обим и садржај ове активности  је условљен потребама ученика и друштвене 
средине у којој школа делује. У овој области школа у сарадњи са другим организацијама и 
институцијама нарочито помаже: организовању разноврсних акција и манифестација, 
такмичења, приредби, изложби, прослава и друго што је везано за значајне  датуме школе и 
места. Ови програми ће се остваривати кроз планове које ће донети стручни органи и 
ученичке организације, а у којима ће бити обухваћени садржаји који ће уважавати могућност 
школе и потребе друштвене средине.  

У школској 2021/2022. се планира обележавање: 

▪ Пријема првака 
▪ Дечије недеље 
▪ Дана школе 
▪ Сајма књига 
▪ Дана просветних радника 
▪ Дана  примирја у Првом светском рату 
▪ Нове године 
▪ Светог Саве 
▪ Дана Државности 
▪ Обележавање значајних датума у вези природних и друштвених наука 
▪ Дана жена 
▪ Дана заштите животне средине 
▪ Дана сећања на жртве холокауста,геноцида и других жртава фашизма у Другом 

светском рату 
▪ Празника рада 
▪ Дана победе  

▪ Видовдана 

4.2. Корективни педагошки рад 

Овај вид рада може се оранизовати од I до VIII разреда са по једним часом седмично 
за ученике са мањим сметњама у физичком и психичком развоју. 

Специјално васпитно-образовни рад у редовној основној школи подразумева рад са 
децом која имају хронична обољења, или извесне сметње и тешкоће у општем развоју, али су 
им основне функције очуване. Оваква деца се теже адаптирају на школске услове тако да 
организовање специјалног васпитно-образовног рада има за циљ да помогне овој “благо 
хендикепираној деци” да се уклопе у редовну основну школу и савладају своје обавезе у њој. 

Класификација ученика са минималним оштећењима и хроничним обољењима са 
врши у оквиру следећих категорија: оштећење вида,оштећење слуха, оштећење говора и 
гласа, физичка оштећења, хронична обољења, социјалне и емоционалне сметње, 
интелектуалне сметње. 
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Специјално васпитно-образовни рад се одвија у три фазе: 

● Откривање деце са минималним оштећењима и хроничним обољењима; 
● Упућивање ове деце у специјализоване установе и 
● Праћење развоја и напретка ове деце у редовној основној школи и тимски рад са 

стручњацима различитих  институција. 

 Прва прелиминарна тријажа за специјални васпитно-образовни рад врши се при упису 
у школу приликом,  психолошког тестирања. Следећа детаљна тријажа врши се у току првог 
разреда. 

Упућивање ове деце се врши у различите установе у зависности од типа оштећења 
(школски диспанзер, Инситут за ментално здравље и др.). На пример, деца са поремећајима 
говора и гласа се упућују код логопеда у Дом здравља на преглед и одговарајуће 
вежбе.Уколико деца већ иду на одговарајуће третмане то се евидентира ради праћења 
напретка у току школовања. 

Праћење развоја ове деце од првог до четвртог разреда укључује разговор са 
учитељем, родитељима, посебно обраћање пажње при посети часовима и индивидуални рад 
са дететом.. 

Праћење од петог до осмог разреда се односи на  разговор са одељенским 
старешином, предметним наставницима, родитељима, одељењем и са учеником који има 
проблеме (саветодавни рад психолога). 

 Ученици са социјалним и емоционалним или интелектуалним сметњама имају свој 
досије код психолога школе ради откривања узрока оваквог стања детета и предузимања 
одговарајућих мера, као и  праћење развоја и напредовања у школским активностима.. 

Уколико психолог сматра да су сметње теже природе оваква деца се упућују у развојно 
саветовалиште код дечјег психолога у надлежној институцији (код интелектуалних сметњи), 
или и једно и друго (ако су сметње комбиноване). Од великог значаја је и сарадња са 
интересорном комисијом.  

4.3. Припремна настава 

Припремну наставу за ученике упућене на разредни, односно поправни испит од IV до 
VIII разреда школа ће организовати пре почетка испитног рока, најмање пет дана са по два 
часа наставе у току дана по предмету. 

4.4. Припремна настава за полагање завршног испита 

Припремна настава за полагање Завршног испита организује се према РПШ-у и 

индивидуалним Плановима наставника за извођење припремне наставе. Планови припремне 

наставе дају се у Прилогу.  
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V. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

Наставници и стручни сарадници припремају своје индивидуалне оперативне планове 
рада за поједине наставне области и одређене видове ваннаставних активности, а на основу 
Правилника о наставном плану и програму за основну школу и задужења у оквиру 40-то 
часовне радне недеље за текућу школску годину. 

Индивидуални планови и програми наставника обухватају следеће видове наставе и 
ваннаставних активности: редовну нааставу, допунску наставу, додатну наставу, припремну 
наставу као и ваннаставне активности. 

Ови програми и планови су саставни део школских програма од првог до осмог 
разреда. Индивидуалне планове рада наставници предају директору школе у електронском 
облику до 1.9. за текућу школску годину.   
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VI. ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

6.1. Друиштвено-техничке, хуманитарне и културне активности 

Ова активност остварује се у свим разредима у складу са могућностима ученика и 
потребама друштвене средине. Програмом друштвено-корисног рада обухватићемо подручје 
рада као сто  су: 

- активности везане за школску средину (уређивање, одржавање и обликовање школске 
средине); 

- акције солидарности (новчани прилози, прикупљање одеће, обуће,  књига итд). 

Друштвено користан рад планира се до 10 часова за ученике од I до IV разреда, а за 
ученике од V до VIII разрда до 15 часова годишње. Број часова предвиђених за друштвено 
користан рад реализоваће се према могућностима школе. 

У оквиру подручја рада за све разреде од V до VIII планирамо свакодневно одржавање 
школске учионице, а радови око школе (уређивање  и одржавање школске средине) два пута 
годишње, у јесен и пролеће. 

У оквиру друштвено–корисног рада школа ће сарађивати са  друштвеним 
организацијама у месту, по потреби, а такође и са Месном  заједницом у активностима 
уређивања и одржавања паркова и центра села. 

Све активности производног и друштвеног рада имаће за циљ заштиту животне 
средине. 

Васпитна активност ученика као што је производни и други друштвено-корисни рад 
доприноси побољшању и унапређивању услова живота и развоју своје школе и средине у 
којој ученици живе. 

Најважнији задаци су: 

- развијање навика ученика да стално и рационално обављају различите послове, ради 
задовољавања личних потреба, одржавање и естетског уређивања школске и природне 
средине, 

- учествовање у акцијама солидарности, 
- оспособљавање и навикавање да у остваривању производног и другог  друштвено-

корисног рада користе стечена знања и вештине и практично их примењују, 
- упознавање карактеристике појединих области рада, проверавање  сопствених 

склоности, 
- развијање одговорности, постовање радне дисциплине и правилно процењивање свог 

рада као и рада других. 

Ученици од I до IV разреда: 

- одржавање и уређивање учионица, 
- уређивање паноа, зидних новина, 
- садња и неговање цвећа, 
- одржавање и уређивање школског ходника и дворишта, 
- прикупљање секундарних сировина, 
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- учествовање у хуманитарним акцијама, 
- акције солидарности, прикупљање одеће, обуће, књига и друге врсте помоћи за друга, 

другарицу из одељења. 

Ученици од V до VIII разреда: 

- уређивање и одржавање учионица и школске зграде, 
- прављење и уређивање паноа, 
- прављење очигледних средстава, 
- дежурство ученика у школи, 
- одржавање и уређивање школског дворишта, 
- одржавање спортских терена, 
- окопавање садница у дворишту, 
- акције солидарности у оквиру ОЗ и учествовање у хуманитарним акцијама, 
- сакупљање секундарних сировина. 

За реализацију производног и другог друштвено корисног рада задужене су 
одељенске старешине од I до VIII разреда. 

6.2. Хор 

Рад хора старијих разреда (V до VIII разреда ) се остварује са 36 часовагодишње, као 
слободна активност према опредељењу ученика. Плана рада хора је дат у Прилогу. 

6.3. Додатни васпитно–образовни рад 

Ове активности се организују за ученике од IV до VIII разреда са посебним 
способностима, склоностима и интересовања за поједине предмете у трајању од 1 часа 
седмично, односно са по 36 часова од IV до VII разреда и са по 34 часова за ученике VIII 
разреда. Планирање садржаја и реализације овог вида васпитно-образовног рада урадиће, 
према задужењима, предметни наставници. План додатног васпитно – образовног рада дат је 
у Прилогу. 

6.4. Допунска настава 

Допунска настава се организује од I до VIII разреда којима је потребна помоћ у 
савладавању програма и учењу са једним часом седмично. Планирање садржаја допунске 
наставе ће извршити предметни наставици. План допунске наставе дат је у Прилогу. 

6.5. Програм екскурзије 

Програм за остваривање екскурзија у првом и другом циклусу основног образовања и 
васпитања.  

Нижи разреди: Гај-Нови Сад-Сремски Карловци 

Виши разреди. Гај-Топола -Аранђеловац  

Циљ и задаци 
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Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе 
остваривању циљева и задатака образовања и васпитања,циљева и задатака наставних 
предмета, као и непосредно упознавање сапојавама и односима у природној и друштвеној 
средини, са културним,историјским и духовним наслеђем и са привредним достигнућима. 

Задаци екскурзије су: 

- продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, 
- повезивање и примењивање знања и умења, 
- развијање љубави према отацбини, њеној историји, култури и природним лепотама, 
неговање позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим националним, 
културним, етичким и естетским вредностима, 
- неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва, 
- успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика 
међусобно, 
- проучавање објеката и феномена у природи, 
- уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним 
условима, 
- упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева, 
- развој и практиковање здравих стилова живота, 
- развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и 
навика заштите животиња, 
- развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из 
различитих извора, 
- оснаживање ученика у професионалном развоју, 
- подстицање самосталности ученика и њихове одговорности за сопствено понашање, 
- развијање способности оријентације у простору. 

У школској 2021/2022.години правац и трајање екскурзије утврдиће се у сарадњи са 
ученицима, наставницима и саветом родитеља школе, а избор агенције ће се обавити путем 
јавне набавке. Реализација екскурзија се планира за 21.мај 2022. године. 

Упутство за остваривање екскурзија 

Многа знања, умења и ставове ученици најцелисходније стичу и развијају кроз 
активности које се одвијају ван учионице. Екскурзије су зато важан облик рада са ученицима 
који пружа велике могућности за остваривање бројних задатака образовања и васпитања. 
Наведенезадатке екскурзије, који су бројни и разноврсни, треба посматрати кроз чињеницу 
да се екскурзије реализују током целокупног основног образовања и васпитања и да постоји 
кумулитивни ефекат тог облика рада, који најчешће није могуће одмах у целости сагледати. 
Пуни смисао и оправданост постојања екскурзије је управо у њеној трансферној вредности на 
даљи развој ученикове личности.  

У избору програмских садржаја и маршрута екскурзија, као и њиховог трајања, 
потребно је узети у обзир захтеве наставних програма свих предмета које ученици изучавају у 
тој школској години, циљеве и задатке екскурзије, узраст ученика и њихове психофизичке 
способности. У стручној припреми учествују сви наставници водећи рачуна да се кроз 
екскурзију што више повежу образовно-васпитни захтеви различитих наставних предмета. У 
стручним и педагошко-методичким припремама, имајући у виду циљ и задатке сваке 
екскурзије, наставници треба пажљиво да се упознају са маршрутом и могућностима које она 
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пружа, како за стицање нових, тако и за продубљивање и систематизацију већ усвојених 
знања. 

Наставничко веће може да одреди једног наставника за стручног вођу пута, који ће на 
себе преузети обавезу стручне припреме екскурзије. Он ће, консултујући предметне 
наставнике и доступну литературу (приручнике, монографије места, проспекте, туристичке 
водиче, путописе...), сачинити оперативни план рада за сваки дан на екскурзији, са прецизно 
одређеним објектима и местима који ће бити посећени и активностима које треба 
реализовати. Оперативни план екскурзије биће саопштен ученицима, а предметни 
наставници могу да формирају ученичке групе које ће добити задужење да, на основу 
препоручене литературе, саставе кратке реферате који ће бити прочитани приликом посете 
одређенимобјектима или током путовања кроз поједине крајеве. Помоћ у припреми 
екскурзије могу пружити и родитељи који поседују знања и искуства релевантна за њену 
организацију и реализацију. 

На екскурзији треба водити рачуна о физичком и психичком капацитету ученика 
одређеног узраста, посебно о правилној расподели активности и периода одмарања. Због 
обиља утисака и специфичних околности у којима се одвија екскурзија тешко је дужи 
временски период одржавати пажњу ученика. Треба избегавати опширна предавања, 
објашњења са великим бројем података и активности које су дуготрајне и замарајуће. Део 
времена може се посветити организовању такмичења у разним дисциплинама: фудбалу, 
кошарци, одбојци, трчању, скакању, певању, рецитовању, квизовима и сл. 

Пре разгледања неког објекта било би корисно одржати кратак састанак са тамошњим 
стручњацима (кустосима, водичима, инжењерима...), упознати их с циљем посете и замолити 
их да њихово излагањебуде прилагођено ученицима. Ако излагање стручног водича 
превазилазимогућности ученика да га разумеју, наставник треба да интервенише и пружи 
појашњења која одговарају предзнању ученика, њиховом узрасту и интересовањима. 
Подразумева се да сва излагања на екскурзији којима се објашњавају различите појаве у 
природи и друштву морају бити на потребном научно-стручном нивоу. 

Посете привредним предузећима треба искористити за потпуније информисање 
ученика о појединим занимањима како би се по завршетку основног образовања и васпитања 
лакше определили за одређени позив. Реализација постављеног циља екскурзије у великој 
мери зависи од способности наставника да са ученицима успешно ради и ван учионице. 
Његова улога је сада сложенија и захтевнија, јер осим што организује и реализује предвиђене 
активности, брине и о безбедности ученика који су током екскурзије одвојени од својих 
породица.  

У свом раду наставник треба да уважава узрасне карактеристике ученика, разлике у 
њиховим потребама и могућностима, да подстиче сарадњу и тимски рад, самосталност и 
личну одговорност. 

По повратку са екскурзије, стечена знања и искуства треба штовише интегрисати 
унаставни процес. Пожељно је са ученицима разменити утиске, извршити систематизацију и 
обраду података добијенихтоком екскурзије, а од прикупљеног материјала (цртежи и 
фотографијемузејских експоната, биљног и животињског света, културно-
историјскихспоменика, установа културе, природних лепота...) приредити изложбу,као 
пригодан начин да се реализована екскурзија представи на нивоушколе. 
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6.6. Програм организованих посета 

Програм органиозованих посета планиран је у оквиру програма професионалне 
оријентацијеу циљу реалних сусрета са светом рада и обиласка компанија и фирми у 
околини. Програм се конкретузује током школске године у складу са планом тима за ПО. 

Планира се и посета Сајму књига, Сајму образовања као и научним, културним и 
другим институцијама у складу са плановима стручних већа.   
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VII. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

7.1. Програм професионалне оријентације ученика 

ВРСТА 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РАДА  -  ОБИМ 

а)обавезне 
наставне 
активности 

 I до VIII планирати погодне садржаје за упознавање основних 
карактеристика и захтева појединих струка и занимања; 

  уочавање склоности и интересовање ученика и предузимање мера за 
њихово даље подстицање и развој; 

  утицати на ученике да и сами активније учествују у стицању 
информација о раду, занимањима и да их упоређују са својим 
индивидуалним склоностима;                         

  усмеравати професионални развој уценика према задацима образовања и 
васпитања и правилном односу  према раду, развијању радних навика, 
културе рада, подједнакој вредности свих облика људског рада. 

б)ваннаставне 
активности 

од  V до VIII - потпуније упознавање одговарајуцих подручја  и 
занимања; 

 од III до VIII - кроз одељенску заједницу развијати друштвено користан 
рад , спортски живот, хор и оркестар, допунски рад, доприносити 
усмеравању радних и других активности свих ученичких организација, 
утицати на  професионални развој ученика; 

  од V до VIII кроз програм разноврсних секција слободних активности, 
додатног рада, друштвено корисних и радних акција, активности свих 
ученичких организација, утицати  на професионални развој ученика. 

 

7.1.1. Облици рада на професионалној  орјентацији 
 

САДРЖАЈ РАДА НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
предавање за ученике и родитеље наст. разредне 

наставе 
како развити радне навике код деце одељ.  старешина 

утицај родитеља на развој деце и интересовања одељ.  старешина 

Својим радом доприносимо и свом селу одељ.  старешина 

Занимање људи и главне привредне гране у нашем крају одељ.  старешина 

Како родитељи могу да помогну својој деци при избору занимања одељ.  старешина 

Успех у школи, избор школе и занимања одељ.  старешина 

На који начин можемо упознати занимања одељ.  старешина 

Фактори који утичу наизбор занимања одељ.  старешина 

Типичне грешке које чине родитељи у професионалној оријентацији 
своје деце 

одељ.  старешина 

Најчешће грешке у професионалном опредељењу и њихове последице одељ.  старешина 

Важност уважавања потреба за кадровима у професионалној 
оријентацији 

директор школе 
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7.1.2. Разговор за ученике и родитеље 
1.Шта тата ради, а шта мама  
2. Којим се занимањима баве људи у мом суседству и која занимања 
знамо 

одељ.  старешина 

3. Препознати занимање према карактеристикама одељ.  старешина 
4.Презентација средњих школа  одељ.  старешина 
5. Карактеристике за свако занимање одељ.  старешина 
6. Организација квиза “Погодите занимање на основу нашег описа” одељ. старешина 
7. Упознавање са особама различитих професија одељ.старешина и и 

родитељ 
 

7.1.3. Самостални радови ученика 
 

- Литерарни радови за ученике од 1. до 8. разреда 
- ликовни радови за све ученике од 1. до 8. разреда 
- технички радови за све ученике од 1. до 8. разреда 

ОДЕЉ. СТАРЕШИНА И 

НАСТАВНИК ТИТ 

Информисање ученика на тему "Које ме средње школе 
чекају у Панчевачкој и Ковинској општини" 

одељ. старешина 

Испитивање професионалних интересовања и способноси 
ученика 

педагог 

Саветодавни рад с ученицима на основу обављених 
тестирања 

педагог 

Посета сајмовима,различитим институцијама одељ. старешина 
Информисање путем интернета одељ. старешина 

Напомена: За реализацију плана и програма професионалне оријентације ученика, 
одговоран је стручни сарадник школе. 

7.2. План рада Дечјег савеза Пријатељи деце Србије 

Школа ће и овое школске године активно обележити Дечју недељу. У обележавању 
ДЕчје недеље узеће учешће све одељењске заједнице и запослени школе. Организоваће се 
врло различите активности у школи и школа ће узети и учешће у активностима локалне 
заједнице.  

7.3. Програм здравствене и социјалне заштите ученика 

7.3.1. Изграђивање самопоштовања 
 

I - IV разред (млађи узраст) V - VIII разред (старији узраст) 
Сазнавање о себи - Свест о сличностима и разликама наших акција, осећања, 

изгледа 
Изграђивање селф-концепта - Евидентирање промена у развоју, формирање културног 

идентитета 
Правилновредновање 
понашања 

- Проналажење начина за превазилажење психолошких 
проблема 

Препознавање осећања              - Развијање емпатије 
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7.3.2. Здравствена исхрана 
 

I -IV разред   (млађи узраст) V- VIII разред (старији узраст) 
Утврђивање сопствених потреба за 
храном и њихов однос са растом и 
развојем                   

Испитивање фактора који утичу на 
навике о правилној исхрани 

Разноврсна исхрана Формирање ставова у погледу исхране 
Препознавање различитих физичких 
способности и фаза у развоју организма   

Балансирање хране са енергетским 
потенцијалима 

Време за јело, оброци  
Формирање навика у вези са правилном 
исхраном 

 

 

7.3.3. Брига о телу 
 

I - IV разред   (млађи узраст) V - VIII разред (старији узраст) 
Стицање основних хигијенсих навика: 
Прање руку, купање, хигијена уста и зуба, 
хигијена одевања и хигијена становања  

Развијање личне одговорности за бригу о 
телу: коси, устима, носу; чистоћа тела, 
брига о одећи, здраве навике 

 

7.3.4. Физичка активност и здравље 
 

I - IV разред   (млађи узраст) V - VIII разред (старији узраст) 
Налажење задовољства у физичким 
активностима: 

Примењивање физичких способности у 
дневним активностима: 

Стицање базичних способности 
покретљивости 

Развијање позитивних ставова  

Игра Коришћење времена и рекреације 
Значај одмора Избор активности, спортова и клубова за 

вежбу 

 

7.3.5. Бити здрав 
 

I - IV разред   (млађи узраст) V - VIII разред (старији узраст) 
Утврђивање здравог понашања Научити како да се спречи болест: 
Потреба за одмор  Природне одбране организма 
Спавање и релаксација                Спречавање инфекција 
Начини за савладавање лаких 
здравствених проблема         

Суочавање за развојним страховима и 
анксиозношћу 

 

7.3.6. Безбедно понашање 
 

I - IV разред   (млађи узраст) V - VIII разред (старији узраст) 
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Научити основна правила о безбедности у 
кући, школи и заједници      

Стицање самопоуздања у следећем опсегу 
активности: Безбедност у саобраћају, 
хитне интервенције, безбедно понашање Спречавање инцидената 

Безбедно кретање у саобраћају  
 

7.3.7. Односи са другима 
 

I - IV разред   (млађи узраст) V - VIII разред (старији узраст) 
Упознавати се са односима у породици и 
пријатељима: 

Оспособити ученике да разумеју потребе и 
осећања других водећи рачуна о њима, 
прихватајући и поштујући  различите 
традиције 

правити пријатељства са другом децом    
сарађивати у породици и школи 
савладавати конфликтна и туђа 
нерасположења 

Адаптирати се на промене у социјалним 
односима 

савладати широк дијапазон интеракција са 
људима различитих узраста, културе и 
традиције 

 

 

7.3.8. Хумани односи међу половима 
 

I - IV разред   (млађи узраст) V - VIII разред (старији узраст) 
Оспособити ученике да:  Оспособити уценике да: 
перципирају индивидуалне разлике    правилно препознају своја осећања међу 

половима                      
сарађују са супротним полом        спознају физичке разлике медђу половима 
науче да помажу другима када је то 
потребно 

стекну позитивне ставове и позитивно 
вреднују супротан пол 

 сазнају све сто их интересује о сиди 

 

7.3.9. Правилно коришћење здравствених служби 
 

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

Упознавање и први контакти са лекаром, 
стоматологом, медицинском сестром, 
здравственим групама, заједници у целини 

Откривање да одговарајуће службе 
пружају здравствену помоћ појединцу, 
организацији, различитим социјалним 
установама, болницама, домовима здравља 

 

7.3.10. Улога за здравље заједнице 
 

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

Знати како сачувати здраву околину 

Допринети здрављу околине: 
чувати животну средину 
открити начине социјалне интеракције са 
људима из заједнице 
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7.3.11. Едукација ученика 

У школској 2021/2022.  се планира интензивнија сарадња са Домом Здравља у Ковину 
и Амбулантом у Гају,  Црвеним крстом Ковин , Заводом за заштиту здравља Панчево и МУП РС 
ПС Ковин. Њихови стручњаци ће одржати низ предавања у циљу здравственог просвећивања, 
као и безбедности ученика. 

Школске 2021/2022. планирају се  обавезни лекарски прегледи ученика I, IV и VIII 
разреда, према плану Дома здравља из Ковина. По истом плану извршиће се вакцинација 
ученика одређеног узраста. Такође, пратиће се обавезан преглед деце која испуњавају услов  
за упис у 1. разред. 

Зубна амбуланта организује систематске прегледе зуба код свих ученика. 

За ученике од V до VIII разреда планирају се предавања о сиди, штетности алхохола и 
дувана по здравље људи,  здрави зуби и здравље, заразној жутици и болестима зависности. 
Такође ПС Ковин планира низ предавања на тему безбедности ученика у саобраћају, о 
електронском насиљу, трговини људима, малолетничкој  деликвенции  и слично. 

За ученике од I до IV разреда нагласак је на предавањима о хигијени тела и здрављу. 

Сиромашним ученицима школа ће и ове године поделити школски прибор као помоћ 
Центра за социјални рад, а у школи наставница Емилија Шушулић, у сарадњи са запосленима 
и одељењским заједницама ученика, организује хуманитарне акције у циљу прикупљања 
опреме, одеће, обуће и школског прибора. У оквиру акција, промовисаће се ученици и 
одељењске заједнице који су уложили највише труда у хуманитарном раду. 

 

7.4. Програм заштите животне средине и естетског уређења школе 

Школа има урађен пројекат уређења школске средине који је делимично реализован, 
па нам за наредни период предстоји како спољашње тако и унутрашње уређење, а које би се 
састојало у следећем: 

1. Спољно уређење састоји се у одржавању и неговању зелених површина и осталих 
слободних простора (стаза и терен за спорт). 

2. Постојеће зелене површине попунити одговарајућим садницама,цвећем, а ивичњаке 
оивичитизеленилом и тако завршити започету садњу. 

3. Унутрашње уређење школе састојало би се у уређењу самог објекта (холова, ходника, 
учионичког простора, канцеларија, трпезарије, кухиње и осталих просторија). 

4. Сви погодни простори у холу и ходнику искористиће се за цвеће и зеленило. 
5. Зидове искористити за излагање урамљених дечијих радова као сталне изложбе. 
6. Одговарајући стаклени простор осликати  витражима. 
7. Посебну пажњу посветити оплемењивању учионичког простора (цвеће, зеленило, 

плакати, дечији радови). 
8. Школски простор украсити радовима који су продукти рециклаже. 
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9. Хигијенско уређење просторија школе своди се на редовно одржавање, прање, 
брисање и чишћење. 

За реализацију програма заштите животне средине координацију активности вршиће 
чланови Еколошког тима. 

За реализацију програма естетско хигијенског уређења школске средине биће 
ангажовани сви радници  у школи,  према својим надлежностима, а одвијаће се кроз секције 
и акције друштевно-корисног рада и на други начин. 

7.5. Програм школског спорта и спортских активности 

У складу са келендаром општинских смотри и такмичења одржаће се спортске 
активности у школи. Ове активности координирају наставник физичког и здравственог 
васпитања, као и спортске активности у оквиру Дечје недеље.  

Школа је домаћин општинског такмичења из историје.  

У спортске активности укључују се и чланови вршњачког тима школе у циљу 
реализације програма превенције насиља и сарађују са тимовима других основних школа. 
Координатори ових активности су координатори вршњачког тима. 

7.6. Програм културних активности школе 

ДАТУМ ДАН САДРЖАЈ МЕСТО НОСИЛАЦ 

12. 10. 
2021. 

      уторак 
Дан школе и  

спортска такмичења 
Школа, сала, 

стадион 

Радници школе. 
Разредне старешине, 
наставница физичког 
васпитања 

27. 01. 
2022. 

       четвртак Свети Сава Школа 

Комисија за прославе, 

одељенски старешина 
8. разреда 

21. 05. 
2022. 

субота Екскурзија 
Према плану 
екскурзије 

Директор, одељенске 
старешине 

28.06. 
2022. 

уторак 

Додела сведочанства 
ученицима 8. 

Разреда,  завршна 
приредба и додела 

књижица ученицима 
од 1. до 7. разреда 

Школска сала 
КУЖ и одељенске 
старешине  

7.7. Програм сарадње са породицом 

Наша школа има оријентацију укључивања свих интересних група у рад школе, те у том 
правцу организујемо сарадњу са родитељима, отварањем школе за све позитивне утицаје. 
Сарадња ће се одвијати путем родитељских састанака и индивидуалних контаката. 

Поред редовне сарадње која подразумева комуникацију на релацији: одељенски 
старешина-родитељ у циљу индивидуализованог приступа ученицима и праћења њиховог 
напредовања, предвиђа се укључивање родитеља у: 
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- организовање ваннаставних активности,  
- предузимање одговарајућих мера у вези са безбедношћу ученика и запослених,  
- решавање проблема ученика у сарадњи са педагогом , разредним старешином, 

предметним наставником и директором школе.  

Значајна активност школе је саветодавни рад и информисање родитеља. Повезивање 
школе и породице биће остварен кроз рад Савета родитеља где ће се разматрати питања од 
општег интереса за живот и рад школе. Јако је важно да и школа и родитељи схвате да су на 
истом задатку, подизања деце у правцу њихововог најбољег интереса, а ка циљу здравих, 
зрелих и срећних људи. 

У циљу унапређивања индивидуалне сарадње са родитељима у школи и ове школска 
године функционише „Дан отворених врата“ када наставници у предвиђеним терминима 
сарађују са родитељима.  

План је истакнут у холу школе и родитељи су на родитељским састанцима упознати са 
истим. 

Облик сарадње Садржај, тема Носиоци Време 

Општи 
родитељски 

састанци 

Упознавање са условима 
рада и програм рада 

Одељењске старешине, 
директор, стручни 

сарадник 
Септембар 

Групни 
информативни 

састанци 
Актуелности Одељењске старешине Према потреби 

Индивидуални 
контакти са 
родитељима 

На иницијативу родитеља, 
на иницијативу школе 

Стручна служба и 
одељењске старешине 

Током године 

Отворена врата 
Размена информација о 

детету 
Предметни наставници 

Према 
распореду, 

једном недељно 
један час 

Отворена врата Посета часу Предметни натавници 
Према 

распореду 
посета 

Анкетирање 
родитеља 

Циљ анкетирања је праћење 
и упознавање родитељских 

потреба, иницијатива и 
сугестија 

Тим за самовредновање 
Децембар, 

фебруар, март и 
јун 

Индиректни 
контакти са 
родитељима 

Телефонски позиви, писана 
обавештења 

Одељењске старешине Током године 

Пано за родитеље, 
флајери, сајт 

школе 

Информисање и едукација 
родитеља 

Одељењске старешине, 
стручни сарадници и 

информатичари 
Током године 
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7.7.1. План дана отворених врата - време планирано за разговоре са 
родитељима 
 

 

Наставник Разред/предмет Време 

Александра Бесу Српски језик Уторак, 5.час 

Адрина Данилов Српски језик Четвртак, 3.час 

Шушулић Емилија Физичко и здрав.  васпитање Петак, 6.час 

Милојков Сузана Математика Уторак, 3.час 

Росић Јелена Енглески језик Среда, 2.час 

Александра Томић Историја Уторак, 2.час 

Митић Ружа Ликовна култура /Техника и 
технологија 

Понедељак, 3.час 

Ћулафић  Синиша Физика Уторак, 4.час 

Божиновски 
Александар 

Хемија/ Физика Четвртак, 3.час 

Данилов Весна Немачки језик Понедељак, 4.час 

Маја Јовановић Биологија Среда, 2.час 

Обрадовић Видосав Географија Петак, 5.час 

Лукић Маја Музичка култура Понедељак, 2.час 

Виолета Ракоц 
Стојковић 

Продужени боравак Уторак, 1.час 

Aрклинић Гордана I-1  Уторак, 1.час 

Стефановић Оливера II-1 Четвртак, 4.час 

Јока Гордана III-1 Уторак, 1.час 

Стојадиновић Милан IV-1  Уторак, 4.час 

Тодореско Марија IV-2 Уторак, 3.час 

Богдановић Марина енглески језик Уторак, 2.час 

Резач Александра  Чешки језик Понедељак, 7.час 

Куљанин Бојан  Верска настава  Уторак, 5.ас 
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7.8. Програм сарадње са јединицом локалне самоуправе 

У наредној школској години школа ће сарађивати са локалном самоуправом у 
следећим аспектима: 

Активност Време Реализатори 

Организациона и 
финансијска питања 

Током године, према 
потреби 

Директор, Директор у оквиру Актива 
директора 

Ораганизација Дечје 
недеље 

Октобар 
Задужени наставници и представници 

локалне самоуправе и институција 

Упис првака – 
припремне активности 

Јануар - фебруар 
Стручни сарадник и задужена особа из 

локалне самоуправе 

Реализација РПШ-а Током шк.год. 2021/22. 
Директор, стручни актив за развојно 

планирање, одговорне особе у локалној 
самоуправи 

Спортска такмичења Током шк.год. 2021/22. Спортски савез, Директор 

Пријем Вуковаца Јун 2022. 
Председник општине и одељењске 

старешине 8. Разреда 

Мере у циљу смањења 
осипања ученика 

Током године 
Општинска управа, стручни сарадник, 

Директор 

Праћење рада школа 
Према потреби, 

септембар - октобар 
Просветни инспектор 

7.9. Програм превенције малолетничке делинквенције 

Један од веома важних васпитних функција основне школе јесте превенција 
малолетничке деликвенције. 

Овај планће бити остварен кроз: 

- Упознавање личности детета и прикупљање података о породици. 
- Праћење развоја ученика и прилагођавање на школску средину. 
- Отклањање узрока неуспеха и споријег напредовања. 
- Саветодавни рад са родитељима и прузање помоћи породици за решавање 

тескоћа. 
- Спровођење било каквог облика избегавања наставе или нередовног  похађања. 
- Индивидуални рад са ученицима који имају специфичних тешкоћа у учењу и 

понашању. 
- Укључивање родитеља у третман у случају тежих поремећаја породичних односа. 
- Утврђивање минимума захтева за ученике који споро и тешко уче. 
- Сарадња са специјализованим установама (у случају потребе). 
- Укључивање ученика у секције у школи и ван школске активности организовања у 

школи. 
- Пружање помоћи у организовању радног дана и коришчћењу слободног времена 

ученика. 
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- Упознавање ученика са појавом деликвенције, њеним узроцима и последицама, 
као и болестима зависности. 

Носиоци реалицације овог плана су: Стручни активи; Одељенске старешине; Стручне 
институције (Центар за социјални рад, Дом здравља и др.).  

 

7.9.1. Едукативни и образовни план за развој мир и толеранцију 

Циљ плана образовања за развој, мир и толеранцију јесте изграђивање ставова и 
вредности код деце и младих о општој солидарности, миру, толеранцији, друштваеној правди 
и заштити  животне средине. 

Задаци образовања за развој, мир и толеранцију су следећи: 

1. Развој осећања за универзалне вредности и типове понашања на којима почива 
култура мира. 

2. Развој способности да се цени слобода и вештине да се одговори на изазове слободе. 
Развој свести о личној одговорности и потреби удруживања ради решавања проблема 
и стварање праведне, мирне и демократске заједнице. 

3. Развој способности препознавања и прихватања вредности које постоје у различитости 
појединаца, послова народа и културе, као и способности комуникације и сарадње са 
другима. 

4. Развијање способности ненасилног решавања сукоба. 
5. Развој способности доношења промишљених одлука при чему се донети судови 

заснивају не само на анализи тренутне ситуације  већ и на визији жељене будућности.  
6. Поштовање културног наслеђа, заштита животне средине. 
7. Неговање осећања солидарности и равноправности. 

Задаци плана за развој, мир и толеранцију биће реализовани кроз: 

▪ Идентификацију и анализу, на Стручним активима, садржаја многих наставних 
предмета (српски језик, познавање друштва, ликовна и музичка култура, страни језик, 
историја и географија) који су најпогоднији за васпитање за мир и међуљудско 
разумевање; 

▪ слободне активности, јер међу задацима слободних активности ученика у основној 
школи јесте и васпитање за друштвену активност, демократско понашање, 
толерантност, узајамност, опште људску солидарност и неговање сарадње и 
пријатељства међу  народима; 

▪ организовање акција солидарности. 

7.10. Програм превенције насиља, злостављања, занемаривања и превенција 
других облика ризичног понашања 

Програм мера за спречавање васпитно-запуштеног, девијантног и деликвентног 
понашања ученика основних и средњих школа. 

ЦИЉ који школа треба да оствари у спречавању употребе психоактивних супстанци, 
појаве васпитно-запуштеног, девијантног и деликвентног понашања је да код ученика: 
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▪ развија позитиван, активан однос према здравом начину живота; 
▪ формира потребу за чувањем и унапређивањем менталног и физичког здравља; 
▪ формира свест о штетном дејству дрога на физицко и ментално здравље младих; 
▪ даје знање које ће утицати на формирање негативног односа према дрогама и 

другим облицима неприхватљивог понашања; 
▪ развија механизам одбране који ће им помоћи да се супротставе различитим  

искушењима. 

ЗАДАЦИ школе у спречавању употребе психоактивних супстанци и неприхватљивог 
понашања ученика су да: 

▪ целокупним васпитно-образовним радом и стварањем одговарајућих услова 
обезбеди нормалан развој ученика, те да на тај начин делује  превентивно против 
сваког облика девијантног понашања; 

▪ у складу са узрасним способностима пружи ученицима информације о 
психоактивним супстанцамаи њиховом утицају на психо-физицки развој; 

▪ у оквиру непосредне сарадње са породицом, здравствном и социјалном службом 
прати развој ученика, идентификује тешкоће које се јављају код појединаца и 
предузима адекватне мере за превазилажење проблема; 

▪ ствара услове да млади организовано  користе слободне време 
▪ афирмише позитивне личне и друштвене вредности; 
▪ стално прати проблеме који могу довести до појаве наркоманије, девијантног и 

деликвентног понашања ученика; 
▪ редовно информише родитеље, просветне, здравсвене и социјалне институције и 

органе МУП-а о појавама употребе дрога и другим облицима неприхватљивог 
понашања. 

7.10.1. Начин превентивног деловања 

1. Наставна активност 
2. Ваннаставне активности: 

1. ЧОС; 
2. ОЗ; 
3. Радионице 
4. Слободне активности; 
5. Спортске активности; 
6. Културна и јавна делатност школе; 
7. Ученичке организације; 
8. Стручни органи школе (НВ, Активи, Шклолски одбор, Савети родитеља); 
9. Сарадња са родитељима; 
10. Сарадња са стручним институцијама (социјалним, просветним, здравственим и 

другим). 

7.11. Програм школског маркетинга 

 Информисање ученика, наставника и других запослених радника у школи и ове 
школске године вршиће се преко Књиге обавештења (за ученике), усменим путем (на 
Наставничким већима, Активима, Одељенским већима - наставно особље), писменим путем 
(други запослени у школи) и путем интернет странице. 
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Приказивање делатности школе у протеклој школској години било је реализовано 
углавном преко Програма културне и јавне делатности школе. Школа издаје школски лист, а 
поједине ученичке саставе и радове, као и резултате и достигнућа наших ученика оглашавамо 
на огласној табли, на паноу у ходнику школе и на интерент сајту. 

Посебна пажња у овој школској години, као у протеклој, биће посвећена изложбама 
ученичких радова (ликовним, темати поводом празника, литерарни радови, радови из 
техничког образовања). 

Приказивање делатности школе у протеклој школској години, било је пар пута у 
средствимајавног информисања: резултати такмичења ученика (БУС радио, Ковин експрес, 
Мој Ковин). 

У овој школској години планира се интензивније приказивање делатности школе у 
средствима јавног информисања. 

7.12. Програм примене Конвенције о правима детета 

Програм активности за остваривање права деце је део ширег  УНИЦЕФ-овог пројекта 
образовања за развој, који се примењује у Србији, а у којем се полази од мишљења 
стручњака да се у садашњој ситуацији у земљи (рат, осиромашење), остваривање права деце 
озбиљно угрожено. 

Циљ Програма примене Конвенције о правима детета јесте ширење порука конвенције 
о правима детета и укључивање саме  деце у акције за њихово остваривање. 

Задатак овог програма је заштита следећих права деце: 

1. Права на живот: право на кров над главом, на адекватну исхрану, на медицинску негу 
и заштиту, право на одговарајућиживотни  стандард. 

2. Права на заштиту: заштита од тортуре, од злоупотребе деце, право на заштиту од 
експлоатације деце, од насиља, дроге,         посебна заштита деце без породице . 

3. Право на развој, право на игру, на образовање, на одмор и рекреацију, на културне 
активности, право на приступ информацијама и слободу мишљења, изражавања и 
вероисповести. 

4. Право да буду активни учесници у животу своје заједнице:  право на слободу 
изражавања сопственог мишљења, на    учешће у одлучивању о стварима које их се 
непосредно тичу,  право на удруживање и мирно окупљање. Право на оргиналност  и 
индивидуалност. 

Програм примене Конвенције о правима детета биће остварен кроз: 

▪ Акције информисања саме деце помоћу "Буквара дечијих права", кроз радионице. 
Ове акције укључују упознавање са правима деце. 

▪ Дискусије о томе шта значе поједина права, расправу о својим правима, правима 
других, о односу између права и одговорности, на часовима ОС. 

▪ Организовање приредби за родитеље у духу "Буквар дечијих права", са расправом 
после приредби. 

▪ Акција солидарности са другом децом која су на неки начин угрожена (помоћ 
хендикепираној деци, деци без родитељског старања, сиромашној деци, 
избеглицама) - Акција уређивања околног простора школе. 
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Носиоци реализације ових програмских садржаја су:  

▪ Одељенске старешине 

▪ Дечији савез 

▪ Школски педагог 

7.13. Програм рада Ученичког парламента 

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

 – Дуња Филиповић и Јована Бојанић (6. разред); 

 – Тијана Бузејка и Хана Цизлер (7/1); 

– Андрија Радосављевић и Лена Дренча (7/2); 

 – Невена Станковић и Бисенија Чолак (8. разред). 

Председник Парламента је Бисенија Чолак, ученица 8. разреда. 

Чланови Ученичког парламента су и следећи наставници: Адриана Данилов и Маријана 

Спишјак, а координатор је наставница српског језика Александра Бесу. 

Парламент је за школску 2021/2022. годину планирао 7 седница: 

Садржај Период реализације носиоци 

1.  Пријем нових 

чланова и упознавање 

са Правилником о  

раду 

2.  Избор руководства 

Парламента    и 

представника  у 

школским тимовима 

3.  Усвајање плана 

рада за текућу школску 

годину 

Септембар Парламент 

1.     Припрема Дечје 

недеље 

Септембар Парламент 
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1.  Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају првог квартала  

2.  Анализа 

ваннаставних 

активности 

Новембар Парламент 

1.  Анализа 

успешности 

планираних  акција 

2.  Прослава Нове 

године 

Децембар Парламент 

1.  Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају првог 

полугодишта 

2.  Предлог за 

дестинацију екскурзије 

Јануар Парламент 

1.  Садња 

Матурантског дрвета 

2.  Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају трећег квартала 

3.  Анализа 

ваннаставих 

активности, такмичења 

Март Парламент 

1.  Анализа успеха и 

владања ученика на 

крају  другого 

полугодишта 

2.  Анализа 

успешности екскурзије 

3.  Мишљење о 

Ученику генерације 

4.  Анализа успеха 

Јун Парламент 
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рада Парламента у 

текућој школској 

години 

  

 

VIII. Активи и тимови 

8.1. Стручни актив за развојно планирање 

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних сарадника, 
јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и савета родитеља. Чланове стручног 
актива именује орган управљања.  

Стручни актив за развојно планирање чине следећи чланови: 

 
Миодраг Златановић  
Маријана Спишјак  
Сузана Милојков  
Оливера Стефановић  
Александра Томић - координатор 
 Дејан Андрејић - представник локалне заједнице 
 Ивана Филиповић  – представник Савета родитеља 
 Андрија Радосављевић – представник Ученичког парламента 

 

8.1.1. План стручног актива за развојно планирање 
 

ЗАДАЦИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Израда плана рада за школску 2021/2022. 
Сви чланови 

Актива 
Септембар 2021. 

Избор руководиоца Актива 
Сви чланови 

Актива 

Семптембар 

2021. 
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Конкретизација активности и подела задужења  
Сви чланови 

Актива 

Семптембар 

2021. 

Усаглашавање рада са Тимом за самовредновање и 

осталим већима, тимовима и активима 

Израда плана на основу резултата самовредновања. 

Сви чланови 

Актива 

Семптембар 

2021. 

Праћење  реализације РПШ-а 
Сви чланови 

Актива 

Октобар 2021. 

 

Праћење  реализације РПШ-а 
Сви чланови 

Актива 
Децембар 2021. 

Праћење  реализације РПШ-а 
Сви чланови 

Актива 
Март 2022. 

Праћење  реализације РПШ-а 
Сви чланови 

Актива 
Јун 2022. 

Израда извештаја о раду  
Сви чланови 

Актива 
Август 2022. 

У току школске године планирано најмање девет седница Стручног актива. 

8.2.  Стручни актив за развој школског програма 

Чланови Стручног актива за развој школског програма су:  

 Марија Тодореско, професор разредне наставе и координатор  Актива 

   Остали чланови Тима су: Весна Данилов, Живко Жарков, Александра Томић и    Видосав 

Обрадовић 

 8.2.1. План стручног актива за развој школског програма 

Задаци Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Избор координатора актива 
Израда плана рада актива 

Сви чланови 
Актива 

Септембар  
2021. 

Разматрање Правилника о посебном програму образовања и 
васпитања («Службени гласник РС», бр.110/2020 од 26.08.2020. 
године, ступио на снагу 27.08.2020, а примењује се од школске 
2020/2021.) 
Израда Анекса Школског  програма 

Сви чланови 
Актива 

Септембар  
2021. 
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Анализа реализације школског програма Сви чланови 
Актива 

Октобар 2021. 
  

Анализа реализације школског програма Сви чланови 
Актива 

Јануар 2022. 

Анализа реализације школског програма Сви чланови 
Актива 

Март 2022. 
  

Анализа реализације школског програма Сви чланови 
Актива 

Јун 2022. 

Израда извештаја о раду Стручног актива школске 2020/21. Сви чланови 
Актива 

Август 2022. 

 

У току школске године планирано најмање шест седница Стручног актива. 

8.3. Тим за инклузивно образовање 

Стручни тим за инклузивно образовање чине следећи чланови: Јока Гордана,Ружа Митић, 

Милан Стојадиновић и Александра Бесу. 

Координатор је Маријана Спишјак. 

8.3.1. План тима за инклузивно образовање 

ЗАДАЦИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Израда Акционог плана за инклузију 
Избор координатора 

Сви чланови  Стручног 
тима за инклузивно 
образовање 

Септембар 2021. 
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У току школске године планирано шест седница Стручног тима 

Предлагање  тимова за пружање 
додатне подршке ученику 
Праћење реализације планова 
транзиције 
Планирање и реализација пружања 
подршке деци из осетљивих група ( 
бесплатна ужина, школски прибор, 
хуманитарне акције) 

Сви чланови  Стручног 
тима за инклузивно 
образовање 

Семптембар 
2021. 

Праћење индивидуализованог 
начина рада и евидентирање ученика 
којима је потребно праћење наставе 
по ИОП –у 
Израда планова превенције раног 
напуштања школе 

Стручни тим за 
инклузивно образовање 

Октобар 2021. 

Индивидуални разговори са 
родитељима ученика којима је 
потребан рад по ИОП-у 

Стручни тим за 
инклузивно образовање 

Новембар 2021. 

Припрема и реализација 
усавршавања запослених (интерна 
едукација) 

Стручни тим за 
инклузивно образовање 

Новембар 2021. 

Израда ИОП-а Тимови за додатну 
подршку 

Током године 

Вредновање ИОП -а Стручни тим за 
инклузивно образовање 
и тимови за додатну 
подршку 

Сваког квартала 

Измена ИОП-а Тимови за додатну 
подршку 

Сваког квартала 

Израда планова транзиције Тимови за додатну 
подршку 

По потреби, 
током године 

Анализа постигнућа ученика  и 
евидентирање ученика којима је 
потребна додатна подршка 

Стручни тим за 
инклузивно образовање 

Јануар и јун 
2022. 

Попуњавање тражених извештаја и 
упитника 

Сви чланови тима Током године 
према потреби 

Писање извештаја о раду Сви чланови тима Август 2022. 
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8.4. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања 

Чланови тима су: 

Директор – Миодраг Златановић 

Секретар – Иван Здравковић 

Професор  физичког  васпитања – Емилија Шушулић 

Професор разредне наставе – Виолета Ракоц Стојковић 

Професор разредне наставе – Оливера Стефановић 

Професор немачког језика - Весна Данилов 

Професор енглеског језика - Јелена Росић 

Представник ученика- Невена Станковић 

Представник локалне заједнице – Дејан Андрејић 

Представник Савета родитеља – Ивана Филиповић 

Координатор Тима је Маријана Спишјак 

 Циљеви Плана 

-Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања 

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

  препознавање дискриминације,  насиља, злостављања и занемаривања 

-Дефинисање поступака и процедура за заштиту од дискриминације и  насиља и реаговања у 

ситуацијама дискриминације и  насиља 

-Информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима за заштиту од 

дискриминације и насиља 

-Успостављање система ефикасне заштите 

-Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља 

-Спровођење поступака реаговања у ситуацијама насиља 

-Саветодавни рад са ученицима са циљем ублажавања последица насиља 

Задаци: 

-уочавање и међусобно информисање о случајевима вршњачког насиља у школи 

-едукација о проблемима насиља 

-тимски рад на смањењу количине насиља у школи 
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-сензитизација колектива школе и ученика о проблему вршњачког насиља 

-комуникација са надлежним службама (Центар за социјални рад, СУП, Здравствени центар, 

психолози и др.) 

 Програм заштите ученика од  насиља у школи 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Упознавање родитеља ученика првог 
разреда са правилима понашања у 
школи, као и свих осталих родитеља и 
ученика 

Септембар 2021.  Учитељ 

Спортска недеља 

  

Једна у првом и 
једна у другом 
полугодишту 

Проф. физи-чког 
васпи-тања 

Планирање и реализација радионице 
у циљу превенције насиља 

  

Октобар 2021. Стручно веће 
разредне наставе 

Уређивање посебних страница на 
сајту школе са садржајима о 
безбедности на интернету и 
дигиталном насиљу  

Новембар 2021. Администратор 
сајта и запослени 

Уређивање посебних страница на 
сајту школе са садржајима о 
трговини људима  

Октобар 2021. Администратор 
сајта и запослени 

 Избор фер-плеј играча, игре без 
граница, 

Октобар 2021. Проф. физи-чког 
васпи-тања 
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Квиз „Учимо заједно о дигиталном 
насиљу“ у оквиру обележавања 
Дечје недеље у циљу превенције 
насиља и подржавања ученика у 
личном и социјалном развоју 

Октобар 2021. Предметни 
наставници и 
Стручно веће 
друштвених 

наука 

Реализација квиза "Дигитално 
насиље" у оквиру Дечје недеље 

Октобар 2021. Стручно веће 
природних наука 

Обележавање Дана трговине људима 18. 10. 2021. Вршњачки тим 

Рализација  радионица  за ученике 
(са акцентом на дигиталном насиљу 
и превенцији дискриминације) 

Новембар 2021. – 
јун 2022. 

Тим и 
одељењске 
старешине 

У оквиру часова ликовне и музичке 
културе обрадиће се тема: „Школа 
без насиља“ 

Новембар 2021. Предметни 
наставници 

Изложба „Реци не насиљу у 
учионици!“  

Март 2022. Стручно веће 
разредне наставе 

Истраживање о насиљу у школи  Јануар   2022. Педагог и Тим 

Радионице за ученике: „Ненасилна 
комуникација“ 

Јануар-март 
2022. 

Педагог 

Обележавање значајних датума 
(промоција природних наука) 
уређењем паноа у циљу афирмисања 
позитивних вредности и личног и 
социјалног развоја ученика као и 
превенције насиља у школи 

Фебруар  2022. Стручно веће 
природних наука 
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Дан безбедног интернета: 
Организовање вршњачких обука – 
ученици старијих разреда 
израђивали би презентације и 
представљали их млађим ученицима 

Фебруар  2022. Наставих 
информатике и 

ученици 

Организовање културних активности 
у школи (драмска представа, 
увођење паноа – у циљу промоције 
позитивних вредности и личног и 
социјалног развоја ученика) 

Март  2022. Стручно веће 
друштвених 

наука 

Предавања за ученике четвртог и 
шестог разреда у организацији 
МУП- а 

Током школске 
године 

МУП и 
одељењске 
старешине 

Евалуација Плана прегледом 
документације и резултатима 
истраживања, измене  Плана 

Јун /август 2022. Тим за заштиту 
ученика од 
насиља и 

занемаривања 

Стваралаштвом против насиља 
(школске приредбе, школске новине) 

Током школске 
године 

Новинарска 
редакција 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

Спровођење прописане  процедуре у 
случају насиља 

Током школске 
године 

Директор 

Дсихолог 

Одељењске 
старешине 

Предметни 
наставници 

Родитељи 

 У току школске године планирано је шест седница Стручног тима. 
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ПЛАН РАДА ВРШЊАЧКОГ ТИМА 

Активности Носиоци Време 

1. Доношење плана рада ВТ-а 

2. Избор ученика/чланова ВТ-а 

3. Упознавање са планом рада Тима за заштиту 
ученика од насиља 

Чланови ВТ-
а 

Координатор 

Септембар 

1. Избор идеја и акција у обележавању  
,,Светских дана,, по избору ученика 

2. Учешће у активностима обележавања Дечије 
недеље 

3. Заштита од трговине децом и младима 
((обележавање 18. октобра) 

  

Чланови ВТ-
а 

Координатор 

Октобар 

1. Одредити кутак посвећен теми насиља 

2. Пружање подршке ученицима у решавању 
проблема и благовремено реаговање 

Чланови ВТ-
а 

Координатор 

Новембар 

1. Учешће у активностима обележавања 
Божићних и Новогодишњих празника 

Чланови ВТ-
а 

Координатор 

Децембар 

1. Одабрати кутак за излагање радова  на тему 
,,У  сусрет пролећу,, 

  

Чланови ВТ-
а 

Координатор 

Фебруар 

1. Дигитално насиље и безбедно коришћење 
интернета 

  

Чланови ВТ-
а 

Координатор 

Март 
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1. Учешће у активностима обележавања 
Ускршњих празника 

  

Чланови ВТ-
а 

Координатор 

Април 

Учешће  чланова ВТ-а у радионицама Лепше и 
забано у школи 

  

Чланови ВТ-
а 

Координатор 

Мај 

1. Израда о раду Вршњачког тима у школској 
2021/2022. 

  

Чланови ВТ-
а 

Координатор 

Јун 

  

Програм превенције дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 
достојанства личности  

 

Активности 

  

Време реализације Носиоци 

Издара плана активности за 
текућу школску годину. 

Септембар 2021.  Тим за заштиту 

Активности на проширивању 
знања  у циљу препознавања 
облика дискриминације  од 
стране ученика , запослених 
или трећих лица 
затим,обавезе,одговорности и 
начин поступања 

Новембар и децембар  
2021. 

 Стручна служба 

Испитивање стања у школи Јануар 2022. Тим за заштиту 

Радионице у циљу превенције 
дискриминаторног понашања 

Новембар -јун  Тим за заштиту и 
одељењске старешине 

Анализа и евалуација  
реализованих активности 

Јун 2022. Тим за заштиту 
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Израда извештаја 
реализованих активности 

Јун и август 2022. Тим за заштиту у 
сарадњи са другим 
тимовима 

  

8.4.1.  План тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања 

  

Задаци Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Израда плана рада за школску 2021/2022. 

Сарадња са ОС 

Сви чланови Септембар 
2021. 

Припрема и реализација интерног стручног 
усавршавања  у вези са новим Правилником о 
протоколу 

           Координатор Септембар 
2021. 

Анкета у вези са насиљем у школи  (ученици 
петог разреда) 

Стручна сарадница 
и одељењске 
старешине 

Октобар 
2021. 

Анализирање реализације Програма заштите 
од насиља 

Сарадња са ОС 

Анализа протокола 

Сви чланови Квартално 

Писање извештаја полугодишњег Сви чланови Децембар 
2021. 

Јун 2022. 

Планирање истраживања о насиљу у школи Сви чланови Јануар 2022. 
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Реализација истраживања и анализа података 

Сарадња са ОС 

Анализа протокола 

Сви чланови Фебруар  
2022. 

Посета одељењским заједницама Чланови тима Март 2022. 

Израда извештаја Сви чланови Према 
потреби 

Интервентне активности Чланови тима Према 
потреби 

Израда извештаја за школску 2021/2022. Сви чланови Август 
2022. 

У току школске године планирано је шест седница. 

8.5. Тим за самовредновање 

Тим за самовредновање  чине следећи чланови: 

Богдановић Марина 

Маријана Спишјак 

Митић Ружа – координатор 

Гордана Арклинић 

Сузана Милојков 

            Драгана Јевремовић  - представник Савета  родитеља 

             представник Ученичког парламента  

8.5.1. План рада тима за самовредновање 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Израда плана рада и избор координатора 

Подела задужења у оквиру Тима 

Септембар 

2021. 

Сви чланови  

 

Сарадња са Стручним активом за ШРП и Тимом за 

међупредметне компетенције и предузетништво и 
Децембар 2021. Сви чланови 
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Тимом за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Избор области самовредновања 

Конкретизација активности у циљу реализације 

самовредновања 

 

 

Самовредновање изабране области –припрема 

инструмената, припрема и организација њихове 

примене 

Фебруар 2022. Чланови према 

подели задужења 

Обрада и анализа података прикупљених 

самовредновањем 

Писање извештаја о самовредновању 

 април, мај 

 2022. 

Чланови према 

подели задужења 

Самовредновање постигнућа ученика (допуна 

извештаја) 

Извештај о раду 

Јун 2022. 

Сви 

члановиЧланови 

према подели 

задужења 

Координатор 

 

У току школске године планирано је пет  седница Тима. 

8.6. Тим за професионалну оријентацију 

Тим за професионалну оријентацију чине следећи чланови: Маја Лукић, Јелена Росић, 
Емилија Шушули и Маријана Спишјак.  

Координатор је Емилија Шушулић.. 

У току школске године планирано је 5 састанака . 

8.6.1. План рада Tима за професионалну оријентацију 
 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Израда плана рада и подела задужења  Септембар 2021. Чланови тима 

Организовање реалних сусрета Октобар 2021. Чланови тима 

Сарадња са родитељима Новембар 2021. Чланови тима 

Анализа реализације планираних активности и 

Програма  професионалне оријентације 
Децембар 2021. Чланови тима 

Професионална интересовања ученика завршног Јануар, фебруар Чланови тима 
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разреда-тестирање ученика тестом ТПИ 2022. 

Интезивирање сарадње са Тимом за инклузивно 

образовање 
Фебруар 2022. Чланови тима 

Саветодавни рад са ученицима Март 2022. Чланови тима 

Сарадња са релевантним институцијама Април 2022. Чланови тима 

Сарадња са средњим школама Мај 2022. Чланови тима 

Конкретизација и организација активности везаних за 

упис у средњу школу 
Јун 2022. Чланови тима 

Анализа реализације планираних активности и 

Програма професионалне оријентације 

Израда извештаја о раду 

Август 2022. Чланови тима 

 

8.7. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине представници запослених, родитеља, 
Локалне самоуправе, стручни сарадници и директор школе. 
Овим тимом унапређује се функционисање интерног система квалитета у установи кроз 
координацију свих активности и мера које предузимају стручни органи школе. 
 
Тим има следеће надлежности : 
 

 прати обазбеђивање и унапређивање квалитета образовно – васпитног рада у 
установи; 

 стара се о остваривању школског програма; 
 стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа ; 
 стара се о развоју компетенција; 
 вреднује резултате рада наставника, васпитача и стручног сарадника; 
 прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих; 
 прати напредовање ученика у односу на очекиване резултате; 
 развија методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета рада 

установе; 
 користи аналитичко-истраживачке податке за даљи рад установе; 
 даје стручна мишљења у вези са стицањем звања наставника, сарадника и васпитача; 
 прати развој компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника у односу на 

постављене захтеве квалитетног васпитно-образовног рада; 
 
 

8.7.1. План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе за 
2021/2022. 
 

Тим чине : 
Миодраг Златановић, директор установе 
, руководилац тима 
Маријана Спишјак, члан 
Живко Жарков, члан 
Гордана Арклинић, члан 
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Време 
реализације 

Активности / теме Начин 
реализације 

Носиоци 
реализацијие 

Септембар Усвајање Плана рада Тима 
Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег 
плана рада школе за школску 2020/21. 
- Разматрање оставивања Школског програма 
школе за школску 2021/22. 
- Анализа и разматрање Анекса РПШ-а за 
наредну школску годину уколико је било 
предлога 
- Разматрање Годишњег плана рада школе за 
школску 2021/22.(давање сугестија ) 
- Анализа усклађености рада Стручних већа , 
Тимова и Актива Школе 
- Праћење реализације активности на основу 
Акционих планова и слично 
  

нализа, 
дискусија, 
сугестија 

Чланови 
Тима 

Јануар Анализа реализациje наставе у току првог 
полугодишта 2021 / 2022.г 
- Анализа рада Стручних већа , Тимова и 
Актива 
Школе у току првог полугодишта 
- Праћење реализације активности на основу 
Акционог плана 
- Анализа Извештаја о обављеном редовном 
инспекцијском прегледу 
годишњем 
- Сагледавање стања осипања ученика и 
деловања 
у смислу заджавања истих 
- Праћење примене прописа у обезбеђивању 
квалитета и развоја школе 
- Анализа Извештаја о реализацији Школског 
развојног плана 
- Анализа Извештаја о раду директора у првом 
полугодишту 

анализа 
дискусија 
извештај 

Чланови 
Тима 
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Јун Анализа постигнућа ученика у току наставне 
2021 2022.г. (годишњи испити, такмичења...) 
- Анализа реализациje наставе 
- Разматрање стручног усавршавања наставника 
у 
току школске године и могућност стицања 
звања 
наставника и стручног сарадника 
- Давање сугестија за даља стручна 
усавршавања 
наставника на основу Извештаја о сталном 
стручном усавршавању 
- Анализa остварених активности везаних за 
Самовредновање школе у току школске 2021 / 
2022. Године 
- Сагледавање стања осипања ученика и 
деловања 
у смислу заджавања истих 
- Праћење реализације активности на основу 
Акционог плана 
  

анализа 
дискусија 
сугестија 

Чланови 
Тима 

 август Давање смерница и сугестија за израду 
Годишњег плана 
рада школе за школску 2022/2023.г. 
- Давање смерница у планирању спровођења 
поступка Самовредновања за школску 2021 / 
2022.г. 
- Разматрање Извештаја о реализацији 
Школског 
развојног плана за школску 2021/22.) и предлог 
Анекса ШРП-а за наредну школску годину 
уколико се укаже потреба 
- Анализа Записника, Извештаја и Планова 
стручних већа и актива 
- Давање сугестија за стицање звања наставника 
и 
стручног сарадника. 
- Разматрање припремљености школе за 
наредну 
школску годину 
- Израда извештаја о раду Тима за школску 2021 
/ 
2022.г. 

анализа, 
дискусија, 
сугестија 
извештај 

Чланови 
Тима 



147 

 

Начини праћења реализације програма рада Тимa за обезбеђивање квалитета и развој установе су: 
извештаји, записници, разговор, непосредан увид и инспекцијски преглед 

8.8. План рада Еколошког тима  

Чланови:  
Маја Јовановић– координатор 
Видосав Обрадовић- наставник географије 
Александар Божиновски- наставник хемије 
План рада Еколошког тима ће се реализовати у складу са ситуацијом коју је проузроковао 
вирус COVID 19 и препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

  

Задаци Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Формирање еколошког тима ( одабир два ученика 

из сваког одељења). 

Израда беџева за чланове тима од рециклираних 

материјала 

Подела задужења 

(Еко инспекција-очување просторија школе) 

Сви чланови 

Актива 

Септембар 

2021. 

Уређење школског дворишта. Сви чланови 

Актива 

Октобар  2021. 

Подизање еколошке свести- гледање филма ( или 

презентација) о загађењу природе- воде, ваздуха и 

земљишта, као и последице загађења по живи 

свет. Организовати обилазак Гаја-уочити облике 

загађења, сликати облике загађења (ученици-

чланови тима), дискутовати о томе. 

  

Презентација:  дивље депоније 

Сви чланови 

Актива 

Новембар 

2021. 
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Обележити светски дан образовања о заштити 

животне средине, израдом паноа ученика еко 

тима. (26 јануар). 

  

Погледати филм о нестајању врста. 

Дебата на тему : носити природно крзно или не? 

Сви чланови 

Актива 

Јануар 2022. 

Рад на тему:  дувански дим-цигарете и здравље. 

Утицај дуванског дима на животну средину и 

здравље. Израда паноа ученика еко тима. 

  

Уређење школског дворишта 

Сви чланови 

Актива 

Март 2022. 

  

Светски дан заштите животне средине (5 јун) –са 

циљем да се скрене пажња на бројне еколошке 

проблеме и потребу очувања животне средине. 

Дискутовати о томе, пустити филм (или 

презентцију) како сачувати животну средину. 

Сви чланови 

Актива 

Јун 2022. 

Израда извештаја о раду Стручног актива 

школске 2021/22.  и плана рада за наредну 

школску годину. 

Сви чланови 

Актива 

Август 2022. 

У току школске године планирано седам седница Стручног актива. 
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IX. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И 
УНАПРЕЂИВАЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

  

План је урађен у складу са Развојним планом школе, плановима стручних већа и плановима 
личног усавршавања наставника. У изради плана коришћен је Правилник о сталном стручном 
усавршавању и стицању звања наставника, внтерног стручног усавршавања наставника. 
Реализацију задатака пратиће Тим за професионални развој 

Задаци Активности Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Стручно усавршавање у 
складу са личним 
плановима 
професионалног 
усавршавања 

Похађање 
акредитованих 
семинара и 
стручно 
усавршавање ван 
установе 

Предметни 
наставници 

Током 
школске 

2021/2022. 

Унапређивање 
професионалних 
компетенција похађањем 
акредитованог  семинара у 
школи 

Испитивање 
потреба 
запослених 

Избор семинара 

Организација 
семинара 

Актив за школско 
развојно 

планирање 

Стручни сарадник 

Директор 

Децембар 
2021. 

Актуелни правилници – 
интерна едукација 

  

Осмишљавање 
едукације 

Организација 

Реализација 

Секретар школе 

Стручни сарадник 

Директор школе 

Септембар  
2021. 

Октобар 
2021. 

Унапређивање 
дигиталних компетенција 

Припрема и 
реализација 
едукације 

Тим за 
обезбеђивање 

квалитета и развој 
установе 

  

Септембар 
2021. и 
током 
године 
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Хоризонтална едукација у 
циљу унапређења 
квалитета наставе и учења 

Реализација 
угледних часова 

Анализа и размена 
искустава 

Тим за развој 
међупредметних 

компетенција 

Током 
школске 

2021/2022. 

Интерна едукација у циљу 
пружања подршке деци из 
осетљивих група и 
даровитим ученицима 

Испитивање 
потреба 
запослених 

Осмишљавање 
активности 

Реализација 

Тим за инклузију Новембар 
2021. 

Развој интерне едукације 
у пружању подршке 
учењу 

Испитивање 
потреба 
запослених 

Осмишљавање 
активности 

Реализација 

Стручни сарадник Фебруар 
2022. 

Лично усавршавање Праћење стручне 
литературе 

Размена искуства 

Сви запослени Стално 

 План је израдио Тим за професионални развој. 

План рада тима за развој међупредметних компетенција и предузетништво 

Чланови Тима: 

Јелена Росић 

Синиша Ћулафић 

Виолета Ракоц 

Активност Носиоци Време реализације Начин праћења 
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Прецизирање 
делокруга рада, 
израда акционог 
плана 

Чланови Тима Септембар Записник Тима 

Подршка 
наставницима у 
осмишљавању 
активности 
усмерених на 
развијање 
комптенција 
наставе и учења 

Педагог, чланови 
Тима и сви 
наставници који су 
прошли обуку 

Током школске 
године 

Извештавањем 

  

Реализација часова 
хоризонталног 
стручног 
усавршавања  
усмереног на 
повезивање  
наставних предмета 
компетенцијама 

Предавачи у 1,2, 5 
и 6. разреду 

2. и 4. квартал Посета часова 

Праћење и анализа 
„Пројектне 
наставе“ 

Чланови Тима Током реализације 
исте 

Протокол и 
извештај 

Праћење „ИКТ  
окружења“ у 
школи- анализа 

Директорр, 
педагог и 
наставник 
информатике 

Септембар , 
јануар, јун 

Протокол и 
извештај 

Анализа оствареног 
и планови за даљи 
рад 

Чланови Тима Јун, август Извештај, програм 
и план 

 

 План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе  
 

Тим чине : 
Миодраг Златановић, директор установе 
Синиша Ћулафић,координатор тима 
Маријана Спишјак, члан 
Живко Жарков, члан 
Гордана Арклинић, члан 
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Време 
реализације 

Активности / теме Начин 
реализације 

Носиоци 
реализацијие 

Септембар Усвајање Плана рада Тима 
Разматрање Извештаја о реализацији 
Годишњег плана рада школе за 
школску 2020/21. 
- Разматрање оставивања Школског 
програма школе за школску 2021/22. 
- Анализа и разматрање Анекса РПШ-
а за наредну школску годину уколико 
је било предлога 
- Разматрање Годишњег плана рада 
школе за школску 2021/22.(давање 
сугестија ) 
- Анализа усклађености рада 
Стручних већа , Тимова и Актива 
Школе 
- Праћење реализације активности на 
основу Акционих планова и слично 
 

нализа, 
дискусија, 
сугестија 

Чланови 
Тима 

Јануар Анализа реализациje наставе у току 
првог полугодишта 2021 / 2022.г 
- Анализа рада Стручних већа , 
Тимова и Актива Школе у току првог 
полугодишта 
- Праћење реализације активности на 
основу Акционог плана 
- Анализа Извештаја о обављеном 
редовном инспекцијском прегледу 
годишњем 
- Сагледавање стања осипања 
ученика и деловања у смислу 
заджавања истих 
- Праћење примене прописа у 
обезбеђивању квалитета и развоја 
школе 
- Анализа Извештаја о реализацији 
Школског развојног плана 
- Анализа Извештаја о раду директора 
у првом полугодишту 

анализа 
дискусија 
извештај 

Чланови 
Тима 
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Јун Анализа постигнућа ученика у току 
наставне 2021 2022.г. (годишњи 
испити, такмичења...) 
- Анализа реализациje наставе 
- Разматрање стручног усавршавања 
наставника у току школске године и 
могућност стицања звања наставника 
и стручног сарадника 
- Давање сугестија за даља стручна 
усавршавања наставника на основу 
Извештаја о сталном стручном 
усавршавању 
- Анализa остварених активности 
везаних за Самовредновање школе у 
току школске 2021 / 2022. Године 
- Сагледавање стања осипања 
ученика и деловања у смислу 
заджавања истих 
- Праћење реализације активности на 
основу Акционог плана 
  

анализа 
дискусија 
сугестија 

Чланови 
Тима 

 август Давање смерница и сугестија за 
израду Годишњег плана 
рада школе за школску 2022/2023.г. 
- Давање смерница у планирању 
спровођења 
поступка Самовредновања за 
школску 2021 / 
2022.г. 
- Разматрање Извештаја о 
реализацији Школског 
развојног плана за школску 2021/22.) 
и предлог 
Анекса ШРП-а за наредну школску 
годину 
уколико се укаже потреба 
- Анализа Записника, Извештаја и 
Планова 
стручних већа и актива 
- Давање сугестија за стицање звања 
наставника и 
стручног сарадника. 
- Разматрање припремљености 
школе за наредну 
школску годину 
- Израда извештаја о раду Тима за 
школску 2021 / 
2022.г. 

анализа, 
дискусија, 
сугестија 
извештај 

Чланови 
Тима 

Начини праћења реализације програма рада Тимa за обезбеђивање квалитета и развој 
установе су: извештаји, записници, разговор, непосредан увид и инспекцијски преглед 
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X. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ 

Праћење остваривања задатака предвиђених Годишњим планом рада школе ће се, 
пре свега, оријентисати на правовремено сагледавање нивоа и квалитета радног процеса и 
постигнутих резултата, откривања недостатака објективне и субјективне природе, предлагање 
мера за укпањање уочеих проблема и слично.  

Праћење остваривања планираних задатака почиње одмах по доношењу програма 
рада за текућу школску годину.  

Школски одбор, као орган управљања, директор, као орган руковођења, стручни 
органи (Наставничко веће, Одељењска већа, стручни активи, тимови и одељењске 
старешине), наставници школе, као и сви остали радници школе, сагласно својим 
овлашћењима, правима и обавезама, прате остваривање Годишњег плана рада школе у 
целини, као и појаве које могу да доведу до евентуалних поремећаја и одступања у његовој 
реализацији и у вези с тим, предузимају потребне мере. 

Праћење реализације годишњег плана рада школе представља  заједницки 
интерес,потребу и сталну обавезу радника школе. За извршење Годишњег плана рада школе 
одговоран је директор коме одговарају остали извршиоци задатака из реда радника и 
ученика, стручних органа, комисија и других тела. 

Резултати рада редовно се прате у виду тромесечних  извештаја, у циљу некажњавања 
већ унапредђивања индивидуалног и тимског стваралаштва. 

Квантитативно и квалитативно утврдђивање реализације предвидђеног времена за 
поједине активности пратиће се кроз следеће податке: 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНИХ ЧАСОВА ПРЕДМЕТНИ 

НАС. ОС 
Радно ангажовање наставника које се евидентира у сваком месечном плану 
за протекли месец 

наставници 

Реализација плана и програма и успех ученика на крају оба 
тромесечја,полугодишта и на крају школске године за свако одељење, као 
и за школу у целини. 

одељенски 
старешина 

Реализација радних обасвеза стручних сарадника кроз планове и Дневник 
рада. 

директор школе 

Из педагошке документације - Дневника обав. вас. рада Глобалних и 
оперативних планова рада, припрема за часове, записника слободних 
активности ученика и уч. организација. 

директор, 
наставници, ОС, 

Реализација послова и радних задатака директора школе (посебно 
инструктивно-педагошки рад и законитост рада, кроз анализе, извештаје и 
документацију). 

школски одбор 
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За квалитетно вредновање користити: 

ИЗВЕШТАЈЕ О ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНОМ РАДУ. 
ДИРЕКТОР, 
ШКОЛСКИ 

НАДЗОРНИК 
Мишљење Одељенског и Наставничког већа       директор 
Резултате постигнуте у ваннаставним активностима, додатној настави - 
сагледати кроз успех на такмичењима, сусретима, смотрама. 

активи, директор 

Анализе података из Глобалних и Оперативних планова, записника 
Стручних актива, одељенских већа, Наставничког већа, ученичких 
организација, Школског одбора. 

директор рук. 
Стручних већа 

Извештај о раду школе у протеклој школској години и табеле којима се 
ти резултати исказују за потребе институција ван школе. 

директор 
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XI. ПРИЛОЗИ УЗ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

Годишњим планом рада школе утврђени су сви основни задаци, организациони облици и 
исказане потребе школе у виду бројчаних података, тако да они чине основу за планирање 
послова и радних задатака по врстама делатности.  

11.1. Планови допунске наставе, додатне наставе и секција 

Планови допунске, додатне наставе као и Планови рада секција чине саставни део Годишњег 
плана рада школе, и налазе се код директора школе у електронском облику, као обавезни 
део Планова рада наставника. 

11.1.1. План рада драмско-рецитаторске секције 

 

Руководилац: Александра Бесу 

 

ВРЕМЕ САДРЖАЈ РАДА БРОЈ 
ЧАСОВА 

Септембар  Формирање секције и договор о раду 1 

 План рада за текућу школску годину 1 

 Проучавање драмских текстова 1 

 Основни појмови из позоришне уметности 1 

Октобар  Разговор о гледаној представи 1 

 Избор новог текста за драмску игру 1 

 Подела улога 1 

 Читачка проба (рад за столом) 1 

Новембар  Читачка проба (рад за столом) 1 

 Читачка проба (анализа ликова) 1 

 Читачка проба (основна идеја) 1 

 Читачка проба (читање по улогама) 1 

Децембар  Распоредна проба: груписање лица и ствари 
на сцени 

1 

 Распоредна проба: вежбе покрета и гестова 1 

 Распоредна проба: сценске радње 1 

Јануар  Генерална проба 1 

 Учешће секције на прослави Дана Светог 
Саве 

1 

 Анализа рада секције у првом полугодишту 1 

Фебруар  Историја говерне уметности: Историја 
позоришта, драме, беседништво 

1 

 Беседништво 1 
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 Припрема за такмичење у беседништву 
 

1 

 Такмичење у беседништву 1 

Март  Сарадња са другим секцијама (драмска, 
музичка, ликовна) 

1 

 Анализа изабраних песама 1 

 Анализа изабранх песама 1 

 Анализа изабранх песама 1 

Април  Проба 1 

  Изражајно рецитовање с корекцијама 1 

 Пауза у рецитовању 1 

  Увежбавање за наступ 1 

Мај  Беседништво 1 

  Такмичење у беседништву 1 

 Гледање телевизијске драме или слушање 
радио-драме 

1 

 Стваралачки писмени рад: писање сценских 
дела (дијалог) 

1 

 Стваралачки писмени рад: писање сценских 
дела (драматизација) 

1 

Јун  Разматрање извештаја о раду секције: 
Предлог чланова секције за похвале и награде 

1 

 

11.1.2. План рада новинарске секције 

 

Руководилац: Адриана Данилов 

 

ВРЕМЕ САДРЖАЈ РАДА БРОЈ 
ЧАСОВА 

Септембар  Пријем и одабир чланова на основу 
интересовања и способности 

1 

 Организација рада секције, упознавање са 
планом рада и подела задужења            

1 

Октобар  Упознавање са врстама новинарског 
изражавања: вест, интервју, репортажа, 
чланак; практичне вежбе 

1 

 Анализа прилога за број 1 

Новембар  Коректура прилога за нови број 1 

 Анализа садржаја дневних новина и 1 
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недељних часописа 

Децембар  На новинарском задатку – анализа 1 

 Предстваљање електронског издања 
школских новина 

1 

Јануар  Интервју – вежба 1 

 Анализа реализованог интервјуа 1 

Фебруар  Илустрације у новинарству 1 

 Репортажа – анализа 1 

Март  Анкета о актеулним догађајима у школи 1 

 Анализа и одабир радова за школски лист 1 

 Идејни предлози за насловну страну 1 

Април  Представљање једног страног или домаћег 
забавника за децу и омладину по избору 
ученика 

1 

 Анкета: читаност нашег листа 1 

Мај  Анализа резултата анкете 1 

 Анализа новог броја часописа 

 

1 

Јун  Анализа рада новинарске секције у току 
године 

1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План рада школе за школску 2021/2022.годину усвојен 
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је на седници Школског одбора дана  15.09.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе 

_________________________ 

Миодраг Златановић 

Председник школског одбора 

_________________________ 

Живко Жарков 

 


