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Нa oснoву члaнa 57. стaв 1. тaчкa 2. Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa 

(Службeни глaсник РС бр. 72/09, 52/11, 55/13, 68/15.) и члaнa 24. стaв 1. тaчкa 2. 

Стaтутa OШ „Жaркo Зрeњaнин“ Зрeњaнин, a у вeзи сa члaнoм 89. стaв 2. Зaкoнa o 

oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa и члaнoм 75. Стaтутa шкoлe, Шкoлски 

oдбoр нa сeдници oдржaнoj дaнa ___________ дoнoси: 

 

 

ГOДИШЊИ ПЛAН РAДA ЗA ШКOЛСКУ 2017/2018. ГOДИНУ 

  

 

1. ПOЛAЗНE OСНOВE   
 

1.1. OСНOВE ЗA ИЗРAДУ ГOДИШЊEГ ПЛAНA РAДA: 

 

- Зaкoн o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa (Службeни глaсник РС, бр. 

72/09, 52/11, 55/13, 68/15) 

- Зaкoн o основном образовању и васпитању (Сл. гласник РС бр. 55/13) 

- Извeштaj o рaду зa шкoлску 2016/2017.гoдину 

- Прaвилници o нaстaвнoм плaну и прoгрaму зa I, II, III и IV рaзрeд oснoвнoг 

oбрaзoвaњa и вaспитaњa („Сл. гл. РС – Прoсвeтни гл.“, бр. 10/04, 1/05 и 3/06, 7/10). 

- Прaвилници o нaстaвнoм плaну зa други циклус oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa 

и нaстaвнoм прoгрaму зa V, VI, VII и VIII рaзрeд oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa 

(„Сл. гл. РС – Прoсвeтни гл.“, бр. 6/07, 5/08, 6/09, 2/10) 

- Прaвилник o стaлнoм стручнoм усaвршaвaњу и стицaњу знaњa нaстaвникa, 

вaспитaчa и стручних сaрaдникa  („Сл. гл. РС“, бр. 85/13, 3/2016 и 73/2016) 

- Прaвилник o прoгрaму свих oбликa рaдa стручних сaрaдникa („Сл. гл. РС“, бр. 

5/2012 ) 

- Прaвилним o стaндaрдимa квaлитeтa рaдa устaнoвe (Сл. Гл. РС, бр 7/2011) 

- Шкoлски рaзвojни плaн зa 2017/2020. гoдину 

- Oбрaзoвни стaндaрди зa крaj првoг циклусa oбaвeзнoг oбрaзoвaњa и Обрaзoвни 

стaндaрди зa крaj oбaвeзнoг обрaзoвaњa 

- Aнaлизa вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa, успeхa и влaдaњa учeникa у шкoлскoj 

2016/2017. гoдини  

 

 

1.2. ЦИЉEВИ И ЗAДAЦИ ГOДИШЊEГ ПЛAНA РAДA 

 

- пун интeлeктуaлни, eмoциoнaлни, сoциjaлни, мoрaлни и физички рaзвoj свaкoг 

учeникa, у склaду сa њeгoвим узрaстoм, рaзвojним пoтрeбaмa и интeрeсoвaњимa; 

-стицaњe квaлитeтних знaњa и вeштинa и фoрмирaњe врeднoсних стaвoвa, jeзичкe, 

мaтeмaтичкe, нaучнe, умeтничкe, културнe, тeхничкe, инфoрмaтичкe писмeнoсти, 

нeoпхoдних зa живoт и рaд у сaврeмeнoм друштву; 

-рaзвoj спoсoбнoсти прoнaлaжeњa, aнaлизирaњa, примeнe и сaoпштaвaњa инфoрмaциja, 

уз вeштo и eфикaснo кoришћeњe инфoрмaциoнo-кoмуникaциoних тeхнoлoгиja; 

-oспoсoбљaвaњe зa рeшaвaњe прoблeмa, пoвeзивaњe и примeну знaњa и вeштинaу 

дaљeм oбрaзoвaњу, прoфeсиoнaлнoм рaду и свaкoднeвнoм живoту; 

-рaзвoj мoтивaциje зa учeњe, oспoсoбљaвaњe зa сaмoстaлнo пeрмaнeнтнo и 

oспoсoбљaвaњe зa дoнoшeњe oдлукa o избoру дaљeг oбрaзoвaњa и зaнимaњa, 

сoпствeнoг рaзвoja и будућeг живoтa; 
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-рaзвoj свeсти o сeби, сaмoинициjaтивe, спoсoбнoсти сaмoврeднoвaњa и изрaжaвaњa 

свoг мишљeњa; 

-оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, 

сопственог развоја и будућег живота; 

-развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву; 

-развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог здравља 

и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

-развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 

средине, еколошке етике и заштите животиња; 

-развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и 

ефикасне сарадње са другима и спoсобности за тимски рад и неговање другарства и 

пријатељства; 

-развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски 

уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских  и грађанских права, 

као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности; 

-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 матерњег језика, традиције и културе српског народа, 

националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање 

мултикултурализма, поштовање и очување националног и светског културног наслеђа; 

-развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне и узрасне 

равноправности и толеранције 

-пoдизaњe нивoa квaлитeтa свих плaнoвa и прoгрaмa шкoлe 

-пoдизaњe квaлитeтa нaстaвнoг прoцeсa у припрeми и рeaлизaциjи у склaду сa  

индивидуaлним кaрaктeристикaмa учeникa 

-унaпрeђивaњe нaчинa прaћeњa пoстигнућa учeникa 

-рaзвиjaњe и oснaживaњe систeмa пoдршкe учeницимa 

 

Нaстaвни плaн и прoгрaм зa учeникe oд I-VII рaзрeдa oствaривaћe сe у тoку 36 

нaстaвних нeдeљa, a зa учeникe VIII рaзрeдa у тoку 34 нaстaвнe нeдeљe. 

Oбрaзoвнo-вaспитни рaд у OШ ''Жaркo Зрeњaнин'' извoди сe у пeт нaстaвних дaнa у 

тoку сeдмицe, с тим штo ученик у првом циклусу има до 20 часова наставе недељно, 

односно до четири часа наставе дневно.Ученик у другом циклусу има до 25 часова 

наставе недељно, односно до пет часова наставе дневно.(чл. 59, Закон о осн. 

образовању и васпитању). 

  

Шкoлски прoстoр je нeпрoмeњeн, a мaтeриjaлнo тeхничкa oпрeмљeнoст, кaкo oпштa 

тaкo и oпрeмљeнoст нaстaвним срeдствимa, знaчajнo je пoбoљшaнa.  

У шкoлскoj 2017/2018. гoдини, шкoлa ћe нaстojaти дa и дaљe пoбoљшaвa мaтeриjaлнo-

тeхничкe услoвe рaдa, a нaрoчитo дa у joш вeћoj мeри мoбилишe свe стручнe 

пoтeнциjaлe у циљу унaпрeђивaњa рaдa у свим нaстaвним и вaннaстaвним 

aктивнoстимa, стручнoг и пeдaгoшкo-психoлoшкoг усaвршaвaњa нaстaвникa и 

стручних сaрaдникa, aктивнoг oднoсa прeмa прoцeсу рeфoрмисaњa шкoлствa, 

интeнзивирaњa сaрaдњe сa oргaнизaциjaмa и устaнoвaмa и путeм учeшћa у прoгрaмимa 

и прojeктимa кojи дoпринoсe oствaрeњу тoг циљa. 
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1.3. АНАЛИЗА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА, УСПЕХА И ВЛАДАЊА НА КРАЈУ ШКОЛСКE 2016/2017. ГОДИНЕ  

 

У школској 2016/2017. г. сви садржаји и активности образовно-васпитног рада планирани Школским програмом су успешно 

реализовани. 

У ОШ ‘’Жарко Зрењанин’’ било је укупно 819 ученика распоређених у 32 одељења од I до VIII разреда. Радило је и једно одељење 

продуженог боравка. 

 

I РАЗРЕД 

 Први разред је завршило 92 ученика који су постигли следећи успех:  

 

 Напредак  изнад очекиваног        -   37 ученика  -  40,2  % 

 Напредак на очекиваном нивоу   -  42 ученика   -  45,7  % 

 Напредак сталан али спорији       -   6 ученика    -    6,5  % 

 Напредак мањи од очекиваног     -   7 ученика    -    7,6  %  

 

У току школске године, због изражених тешкоћа у савладавању захтева 1. разреда, на Интерресорну комисију упућен је ученик Б.М., 

који, у складу са Решењем ИРК, од тада похађа школу „9.мај“. 

7 ученика 1. разреда, имало је  напредак мањи од очекиваног због тешкоћа у усвајању наставних садржаја . У циљу пружања подршке 

њиховом раду и функционисању, учитељи су за ове ученике израдили Образац 1, односно, планирали и реализовали индивидуализован 

приступ у непосредном раду .  

 

Обавезни предмети (  напредовање: *мање, ↓ спорије , ↨ очекивано, ↑изнад очекиваног ) 

 
ОСТВАРЕНИ  ЦИЉЕВИ  И  ЗАДАЦИ  ПО  ПРЕДМЕТИМА 

 

од. 

 

бр

. 

уч

. 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

МАТЕМАТИКА СВЕТ ОКО НАС ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

ФИЗИЧКО  

ВАСПИТАЊЕ  

 

НЕОЦ

. 

 
* ↓ ↨ ↑ * ↓ ↨ ↑ * ↓ ↨ ↑ * ↓ ↨ ↑ * ↓ ↨ ↑ * ↓ ↨ ↑ * ↓ ↨ ↑ 

I -1 23 2 0 11 10 2 0 14 7 0 2 10 11 0 2 14 7 0 0 2 21 0 0 2 21 0 0 2 21 0 

I-2 23 2 3 16 2 0 3 18 2 2 3 15 3 2 3 16 2 0 2 21 0 0 2 20 1 0 0 21 2 0 

I-3 22 1 1 8 12 1 1 8 12 1 1 8 12 1 1 8 12 0 0 5 17 0 1 6 15 0 0 18 4 0 

I-4 24 2 3 7 12 0 1 0 23 2 3 7 12 0 4 5 15 0 0 5 19 0 0 5 19 0 0 0 24 0 
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I р.  

УКУПНО 

7 7 42 36 3 5 40 44 5 9 40 38 3 10 43 36 0 2 33 57 0 3 33 56 0 0 41 51 0 

 

% 

7
,6

 

7
,6

 

4
5

,7
 

3
9

,1
 

3
,3

 

5
,4

 

4
3

,5
 

4
7

,8
 

5
,4

 

9
,8

 

4
3

,5
 

4
1

,3
 

3
,3

 

1
0

,9
 

4
6

,7
 

3
9

,1
 

0
 

2
,2

 

3
5

,9
 

6
2
 

0
 

3
,3

 

3
5

,9
 

6
0

,9
 

0
 

0
 

4
4

,6
 

5
5

,4
 

0
 

 

 

Изборни предмети 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

одељење бр.уч. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ВЕРСКА НАСТАВА 

истиче се добар Задовољава истиче се добар задовољава 

I-1 23 12 0 0 11 0 0 

I-2 23 7 0 0 16 0 0 

I-3 22 8 0 0 14 0 0 

I-4 24 14 0 0 10 0 0 

I разред 

УКУПНO 

 

92 

 

41 

 

0 

 

0 

 

51 

 

0 

 

0 

 

Сви ученици 1. разреда похађали су изборни предмет Лепо писање и постигли успех према властитим могућностима. 

 

 

Факултативни предмети 

 

Сви ученици су савладали предвиђене садржаје за факултативне предмете : Певам и свирам, Спортску секцију, Ликовну радионицу и 

Маштам и свирам. 

 

Сви садржаји и активности планирани Школским програмом су реализоване. 

Планирано је и одржано по 18 часова допунске наставе из Српског језика и Математике. 

Сви ученици имају примерно владање. 

Укупно има 3992 оправдана изостанаки. Неоправданих  изостанака није било. 

 



ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ ЗРЕЊАНИН 

Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину 

 

10 

 

II-IV РАЗРЕД 

 

 

   
ПОЗИТИВАН УСПЕХ БР. УЧЕНИКА СА НЕД. 

 
НЕОЦ. 

 
ИЗОСТ. ВЛАДАЊЕ 

посебне 

в.м.  

О
Д

Е
Љ

Е
Њ

Е
 

Б
Р

. 

У
Ч

Е
Н

И
К

А
 

О
Д

Л
И

Ч
Н

И
 

В
.Д

О
Б

Р
И

 

Д
О

Б
Р

И
 

Д
О

В
О

Љ
Н

И
 

С
В

Е
Г

А
 

са
 1

 

н
ед

о
в
о

љ
н

о
м

 
са

 2
 

н
ед

о
в
о

љ
н

о
м

 
са

 3
 

н
ед

о
в
о

љ
н

о
м

 
са

 4
 

н
ед

о
в
о

љ
н

о
м

 
в
и

ш
е 

о
д

 4
 

н
ед

. 

у
к
у

п
н

о
 

п
о

н
ав

љ
а 

р
аз

р
ед

 

зб
о

г 
б

о
л
ес

ти
 

и
з 

д
р

у
ги

х
 

р
аз

л
о

га
 

п
р

ев
о

д
е 

се
 

б
р

о
ј 

о
п

р
ав

д
ан

и
х

 

б
р

о
ј 

н
ео

п
р

ав
д

а
н

и
х

 

п
р

и
м

ер
ен

о
 

в
р

л
о

 д
о

б
р

о
 

д
о

б
р

о
 

за
д

о
в
о

љ
ав

. 

п
о

х
в
аљ

ен
и

 

н
аг

р
ађ

ен
и

 

општи 

успех 

одељења 

II -1 

26 
26 17 7 2 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1068 0 26 0 0 0 0 0 4,58 

II -2 

27 
27 20 7 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1018 0 27 0 0 0 0 0 4,62 

II -3 

26 
26 17 5 4 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 836 0 26 0 0 0 17 0 4,48 

II -4 

27 
27 23 2 2 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 608 0 27 0 0 0 23 0 4,81 

  
106 77 21 8 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3530 0 106 0 0 0 40 0 4,62 

 

 

 
                          

III - 1 

27 
27 16 8 3 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999 0 27 0 0 0 16 0 4,55 

III - 2 

25 
25 15 6 4 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1103 0 25 0 0 0 15 0 4,41 

III- 3 

25 
25 17 3 5 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1345 0 23 0 2 0 17 0 4,49 

III - 4 

25 
25 17 7 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 572 0 25 0 0 0 17 0 4,60 

  
102 65 24 13 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4019 0 100 0 2 0 65 0 4,51 
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IV - 1 

27 
27 19 6 2 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 982 0 27 0 0 0 19 0 4,61 

IV - 2 

27 
27 20 4 3 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 825 0 27 0 0 0 20 0 4,57 

IV - 3 

26 
26 16 4 5 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1682 21 24 2 0 0 16 0 4,26 

IV - 4 

27 
27 18 6 3 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1196 0 27 0 0 0 18 0 4,46 

  
107 73 20 13 1 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4685 21 105 2 0 0 73 0 4,48 

                           

  
315 215 65 34 1 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12234 21 311 2 2 0 178 0 4,54 

 

Сви ученици су напредовали према властитим могућностима. За све који су имали мање потешкоће у раду, учитељи су, као вид 

подршке раду и напредовању ученика, индивидуализовали непосредан рад са дететом, а за 5 ученика 2. и 5 ученика 3. разреда водио се 

ИОП1, за 1 у 4. разреду Образац 1, за 2 ученика ИОП1, а 1 ученик је похађао наставу по ИОП2. 

 

УКУПНО – посебни вид подршке за ученике 2 - 4. разреда, подразумевао је рад по : - Образац 1 – 1 ученик 

                                                                                                                                                  - ИОП1 - 12  ученика 

                                                                                                                                                  - ИОП2 - 1 ученик  
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Изборни предмети ( II - IV РАЗРЕД ) 

 

ИЗБОРНА НАСТАВА II - IV  разред 

 

 

Раз/од.  

 

 

Грађанско васпитање 

 

Верска настава  

Верска настава 

 - Исламска 

 

Бр. Часова Бр. ученика Бр. часова Бр. 

ученика 

Бр. 

часова 

Бр. 

ученика 

II  1 36 17 36 8 36 1 

II  2 36 16 36 10   

II  3 36 13 36 13   

II  4 36 13 36 13 36 1 

III  1 36 10 36 16 36 1 

III  2 36 9 36 16   

III  3 36 12 36 13   

III  4 36 14 36 8 36 2 

IV  1 36 13 36 14   

IV  2 36 11 36 16   

IV  3 36 12 36 14   

IV  4 36 18 36 9   

 

У К У 

П Н О  

 

432 

 

158 

 

432 

 

150 

 

144 

 

5 

 

Од изборних предмета 315 ученика II - IV разреда похађало је предмет Чувари природе, 

са по једним часом недељно.  

 

Слободне активности 

 

Раз/од СЕКЦИЈА Планиран број 

часова 

Реализовано 

часова 

Број ученика 

II 1 Спортска секција 36 36 26 

II 2 Играмо и 

плешемо 

36 36 27 

II 3 Драмска секција 36 36 26 

II 4 Саобраћајна 

секција 

36 36 27 

III 1 Кроз игру и 

забаву 

36 36 27 

III 2 Веште руке 36 36 25 

III 3 Певамо и 

плешемо 

36 36 25 

III 4 Драмаштарије 36 36 25 

IV 1 Игром до знања 36 36 27 

IV 2 Саобраћајна 

секција 

36 36 27 

IV 3 Ликовна секција 36 36 26 
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IV 4 Саобраћајна 

секција 

36 36 27 

УКУПНО 432                                               315 

 

Допунска настава 

 

Раз/од  ПРЕДМЕТ  Годишљи 

План 

часова 

Број одржаних часова  Број ученика 

II III IV 

 

II 1 Српски језик 18 18    3 

Математика 18 18    3 

II 2 Српски језик 18 18   1 

Математика 18 18   1 

II 3 Српски језик 18 18   5 

Математика 18 18   5 

II 4 Српски језик 18 18   2 

Математика 18 18   2 

III 1 Српски језик 18  18  2 

Математика 18  18  2 

III 2 Српски језик 18  16  2 

Математика 18  21  2 

III 3 Српски језик 18  19  4 

Математика 18  17  4 

III 4 Српски језик 18  17  3 

Математика 18  19  3 

IV 1 Српски језик 18   18 2 

Математика 18   18 2 

IV 2 Српски језик 18   18 5 

Математика 18   18 2 

IV 3 Српски језик 18   18 3 

Математика 18   18 5 

IV 4 Српски језик 18   18 3 

 
Математика 18   18 4 

У К  Српски језик 216 72 70  72                      35 

 
Математика 216 72 75    72                    35 

 

ВАСПИТНЕ и ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

 

М е р а Разр/од. Име и презиме ученика 

 

ПОЈАЧАН 

ВАСПИТНИ РАД 

( више од 5 

 

IV -3 

 

Зекић  Анел 
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неоправданих 

изостанака ) 

 

ПИСМЕНА 

ОПОМЕНА 

 

IV -3 

 

Зекић  Анел 

IV -3 Реновица Бранко 

 

УКОР ОДЕЉЕНСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 

 

IV -3 

 

Зекић  Анел 

IV -3 Реновица Бранко 

УОВ - - 

УКОР  ДИРЕКТОРА III  -  3 - Марић Јована  

- Цуца Данилo 

УКОР   

НАСТАВНИЧКОГ 

ВЕЋА 

- - 

 

 У току шк. 2016-2017. године, учитељи су у целини остварили све садржаје предвиђене 

наставним планом и програмом као и мноштво ваннаставних и активности ван школе.  

Поред редовних активности у оквиру Дечије недеље и Дана школе, школске славе и 

активности у недељи спорта издвајамо : 

-  сарадња са МЗ и Геронтолошким центром 

- екскурзије, вашари, хуманитарне акције прикупљање старог папира, „Чеп за 

хендикеп“    

- са колегама из осталих Тимова и већа: Европско село, Шеширијада, Чаробни дан 

- сарадња са другим школама: Инклузивне игре, крос РТС-а 

- учешће у пројекту „Сарадњом до знања“, учешће у манифестацији „Деца за мир у 

свету“ 

- учешће у математичком такмичењу „Кенгур“ 

 

 

V-VIII РАЗРЕД 

 

У одељењима од V-VIII разреда од укупно 412 ученика, позитиван успех је остварило 

411 (99,56%) ученика. Од тога 217 (52,79% ученика је постигло одличан успех, 120 

(29,19%) врло добар и 72 (17,51%) ученика добар успех. Нема ученика са довољним 

успехом, а 2 ученика, (VII2 Јована Шајн и VII1 Шаћири Жељко), су због великог броја 

изостанака остали неоцењени, након чега су им организовани разредни испити, на које 

нису изашли. Један ученик, Ален Бериша, је понављао разред (недовољан успех из пет 

предмета). 

 

У поређењу са претходном школском годином нема велике разлике. Повећан је број 

ученика са одличним успехом за 1,30%, са врлодобрим успехом за скоро 1%, а смањен 

је број ученика са добрим успехом за 2 %.  

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ (V-VIII РАЗРЕД) 

 

У одељењима од V-VIII разреда Грађанско васпитање похађало је 185 ученика а Верску 

наставу 226 ученика (Православну в. н. 203 ученика, а Исламски вј. 23 ученика). 
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Од V-VIII разреда као обавезне изборне предмете ученици су похађали Шпански језик 

и Физичко васпитање - изабрани спорт, а као изборни изборни предмет Информатику и 

рачунарство, Домаћинство и Хор и оркестар, са по једним часом недељно.   

 

ДОПУНСКИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНИ РАД 

 

Допунска настава организована је за ученике који теже и спорије напредују у 

савладавању наставних садржаја. За ученике виших разреда одржано је укупно 519 

часова допунске наставе из Српског језика, Енглеског језика, Шпанског језика, 

Математике, Физике, Хемије и Биологије, Историје, Географије и Техничког и 

информатичког образовања, а било је укључено 242 ученика. 

 

ДОДАТНИ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНИ РАД 

 

Овај облик рада је органозован за ученике од V-VIII разреда из Српског, Енглеског, 

Шпанског језика, Математике, Хемије, Биологије, Физике, Историје, Географије, 

Техничког и информатичког образовања и Информатике и рачунарства. Реализовано је 

укупно 885 часoва за укупно 143 ученика. 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТ УЧЕНИКА 

 

Ученици од V do VIII разреда имали су избор од 21 различитих секција. Реализовано је 

укупно 703 часова, а било обухваћено 238 ученика. 

 

ВЛАДАЊЕ, ВАСПИТНЕ МЕРЕ, ДИПЛОМЕ 

 

У одељењима од V-VIII разреда, 405 ученика има примерно владање, 6 ученика имају 

врло добро владање (V1 Аметов Мурат, V2  Селма Зекић, V3 Раду Кристијан, VI1 

Богдан Матић,  VI3 Зековић Јован и Аметов Васвија), 3 ученика имају добро владање 

(V2 Силвана Рамадани, VII4 Самуел Аметовски и Вук Рамадани). 

 

ДИПЛОМЕ 

 

Дипломе „Вук Караџић“ добило је 24 ученика,  а 47 ученика 75 посебних диплома из 12 

предмета предмета. Ђак генерације је Маја Доловац, ученица VIII2  одељења. 

 

 

ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 

Као и сваке и протекле школске године ученици наше школе су учествовали на бројним 

такмичењима у организацији Министарства просвете из готово свих предмета, као и у 

шаху, Еколошкој олимпијади, Књижевној олимпијада, Тесла инфокупу, међународним 

такмичењима „Дабар“ и „Кенгур без граница“. 

 

На општинским такмичењима током школске 2016/2017. године, учествовао је 159 

ученика наше школе, из 13 предмета и дисциплина. Освојили смо: 14 првих, 28 других, 

37 трећих места и 7 похвала. 

 

На окружним такмичењима током школске 2016/2017. године, учествовало је 96 

ученикa наше школе, из 15 предмета и дисциплина. 
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Освојили смо: 13 првих, 18 других, 15 трећих места и 4 похвалe. 

 

Након квалификација на општинским и окружним такмичењима током школске 

2016/2017. године, на републичка такмичења пласирало се 46 ученика наше школе, из 

13 предмета и дисциплина. 

Освојили смо: 7 првих, 3 другa, 8 трећих места и 3 похвале. 

 

НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОШКА ОЛИМПИЈАДА 

Наставница: Ивана Вуков 

III место 

Маја Доловац VIII 2 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Наставница: Емилија Ћоровић 

I место 

Милица Гецин VII 2 

ДАНИ ЋИРИЛИЦЕ 

Наставница: Хајналка Ђокић 

III место – Калиграфија 

Нађа Палалић VI 4 

ИНФОС – ИНФОРМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА ОСНОВАЦА 

Наставница: Милица Кирћански  

III место 

Лука Новаковић VII 1 

РОБО-ИНТ ИНВЕНТ 

Наставница: Снежана Врањеш 

I место 

Лука Радаковић VII2 

II место 

Марко Антић VIII1 

ФИЛМић 

Наставница: Снежана Врањеш 

I место  

Жељана Попов VII 3 и Маја Артуковић VII 3  

„ПОД ИСТИМ НЕБОМ НАШЕГ ДОМА“ смотра ученичког стваралаштва 

Наставнице: Снежана Врањеш, Хајналка Ђокић 

Филм 

III место 

Дамјан Попетру V3 

похвала 

Ана Милић V2 

Виктор Мучај VIII2 

Ликовни радови 

III место 

Јасмина Томашев V3 

похвала 

Александра Јованов V3 

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА 

Наставница: Снежана Врањеш 

I место 
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Милана Белеуц и Едвин Елевен 

Душица Пиперски 

II место 

Милица Кузмић 

III место 

Тијана Перц 

Милица Вучуревић 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Наставница: Снежана Врањеш 

II место  

Наташа Гадиновачки VIII 1 

III место  

Дејана Рами VI 4 

 

Учествовали смо и на Међународном фестивалу Дечјег стваралаштва „Креативна 

чаролија“ (15 ученика), на коме смо освојили: у категорији ликовних радова 1 прво, 1 

треће место и 3 похвале, у категорији едукативног филма 1 треће место и у категорији 

карневалских група прво место. 

Ликовни радови 

наставница: Хајналка Ђокић 

I место  

Јелена Павић VI2 

II место  

Бианка Пиктор VI1 

похвала: Исидора Франк VI4, Уна Николић V1 и Дајана Раду VI1 

Филм: 

наставница: Ивана Вуков 

III место  

Милана Јокић VII2 

Најбоља карневалска група 

ученици II 1 и II 2 са учитељицом Јадранком Жигић 

 

 

УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД 

 

У оквиру школе активно ради неколико ученичких организација: Дечији савез, 

Ученички парламент, Млади еколози, Црвени крст, Клуб за Уједињене нације. Кроз 

реализацију њихових планова али и другим начинима ангажовања остварене су бројне 

активности:  

 

Током школске године организовали смо приредбе: поводом пријема првака у школу 1. 

септембра, током Дечје недеље, поводом пријема првака у Дечји савез, поводом 

обележавања Дана школе, новогодишњу приредбу, за ученике млађих разреда и децу 

радника школе, а ове године по први пут, на приредбу су позвани и предшколци из 

вртића Биберче и Полетарац, наши будући ђаци, организовали смо приредбу поводом 

Школске славе Светог Саве, гостовали у Геронтолошком центру, припремали програм 

за Чаробни дан, дан отворених вратa, осмислили манифестацију под називом 

Шеширијада, реализовану 27. априла, уз учешће више градских школа, у Културном 

центру, дочекли Песничку штафету, припремили програм матурске вечери ученика VIII 
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разреда, на крају смо пригодним програмом представили школу учествујући у 

манифестацији Културног центра „Ми то радимо најбоље“. 

 Осим ових школских приредби, у школи су организована и гостовања Дечјег хора 

”Преподобни Рафаило Банатски” и Културно уметничког друштва ”Ђерђеф”, током 

Дечје недеље. 

Наши ученици учествовали су у квизу, организованом поводом Ноћи истраживача, 

”Вода, лед и сладолед”, у Културном центру, у квизу у познавању националне историје 

организације Светосавље и у Персу квизу. 

Учествовали мсо у градској дечјој манифестацији „Европско село“ и представили 

Естонију. 

У простору школе организована су следећа такмичења: турнири у малом фудбалу, 

такмичења у шаху, Крос РТС „Кроз Србију“; учествовали смо у Инклузивним играма 

без граница и међународној спортско-рекреативној манифестација „Жогарија“. 

Учествовали смо у организацији и реализацији многобројних догађаја, који су 

предвиђени и планом рада: 

- Септембар: обележавање Међународног дана писмености, Међународног дана мира, 

Европског дана језика; активно учешће у манифестацији Ноћ истраживача у Културном 

центру,  

- Октобар: активности у оквиру Дечје недеље (ликовне радионице са корисницима 

Геронтолошког центра, дечји вашар и др.), хуманитарна посета Дечјем селу у Сремској 

Каменици, позоришна представа у школи ”Чаробна књига”, обележавање Европске 

недеље програмирања, одлазак на Велики школски час у Крагујевцу, учлањивање ђака 

првака у градску и школску библиотеку. 

- Новембар: Одлазак на оперу за децу ”Снежана и седам патуљака” у Културни центар, 

обележавање Међународног дана толеранције, позоришна представа у школи ”Бајка о 

рибару и рибици”. 

- Децембар: организација литерарног конкурса поводом Дана школе. 

- Јануар: обележавање школске славе Светог Саве 

- Фебруар: обележавање Дана безбедног интернета, посета Историјском архиву, 

обележавање Дана матерњег језика, посета мобилном Планетаријуму, обележавање 

Дана државности РС  

- Март: реализација такмичења ”Кенгур без граница”, Чаробни дан, дан отворених 

врата за будуће прваке и њихове родитеље, организација манифестације ”Змајеви који 

говоре”, посета Дечјем селу у Сремској Каменици - поводом исте манифестације  

- Април: обележавање Ускрса у сарадњи са Месном заједницом ”Доља - Црни шор” и 

Геронтолошким центром, прикључили смо се обележавању Светског дана особа са 

аутизмом, у центру града 

- Мај: реализована је хуманитарна акција ”Чеп за хендикеп”, организован испраћај 

ученика 8. разреда. 

-Јун: учествовали смо у обележавању Дана месне заједнице „Зелено поље“. 

  

Друштвено-користан рад  се реализовао у виду акција уређења школског простора,  

сађења и неговања цвећа у школи, разних радионица у вези са заштитом животне 

средине, рециклаже, борбом против наркоманије, пушења и употребе алкохола. 

Организовали смо акције сакупљања старе хартије и сакупљања пластичних чепова, 

чиме смо се укључили у акцију „Чеп за хендикеп“. 
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САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 

 Сарадња школе и родитеља одвијала се путем родитељских састанака, 

индивидуалних састанака родитеља са учитељима, наставницима, стручном службом и 

директором школе, путем посета родитеља школским часовима, учествовањем у 

радионицама, присуствовањем завршном испиту, укључивањем у рад Савета родитеља 

и бројним другим активностима.  

У сваком одељењу одржана су најмање четири родитељска састанка. У целини, 

сарадња је била континуирана и са позитивним резултатима.  

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВНОГ РАДА 

 

Стручно усавршавање у оквиру школе реализовано је према Годишњем плану стручног 

усавршавања,  односно, путем остваривања активности планираних  у личних 

плановима професионалног развоја.  

Већи број чланова колектива је учествовао на семинару: „Дислексија, дисграфија и 

дискалкулија“. Поред  овог семинара похађани су о други бројни семинару у складу са 

потребама школе и ЛППР-а.  

Такође, остварене су све активности везане за реализацију Школског развојног плана и 

плана за самовредновање рада школе. Обухваћене су кључне области:  Школски 

програм и Годишњи план рада школе, Настава и учење, Постигнућа ученика и подршка 

ученицима, са одређеним подручјима вредновања и  показатељима.  

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 

 

И ове школске године завршни испит састојао се из три теста (српски језик, математика 

и комбиновани тест), успешно је организован и протекао је без проблема. 

На завршни испит на крају шк. 2016-2017. године, изашли су сви ученици 8. разреда, 

њих 93. Један ученик је завршни испит полагао по измењеним стандардима, јер 

основну школу, односно 8. разред, завршава по ИОП 2. 

 

Просек бодова на тесту : - из српског језика износи 6,31 

                                           - из математике   5,27 

                                           - на комбинованом тесту   4,65 

 

УКУПАН % на ЗИ – 16,23 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 76,75. 

 

Генерално гледано, ученици су успешно урадили задатке основног, средњег и 

напредног нивоа. На тесту из српског језика нпр., остварен број бодова (12,7)  

представља резултат изнад републичког нивоа. Остварен просечан број бодова из 

математике (5,27) представља резултат изнад просека за Средњобанатски округ. 

 
Ученик са ИОП2,  који је ЗИ радио по измењеним стандардима, успешно је положио ЗИ 

и остварио следећи број бодова: Српски језик – 8, математика 16,5 и Комбиновани тест 

– 16 бодова. 

Стручна већа која су радила припрему ученика за ЗИ, након спроведеног ЗИ и 

добијених резултата, извршила су анализу постигнућа ученика по конкретном задатку , 
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што ће им бити основа за планирање рада са ученицима 8. разреда у наредној школској 

години. 

 

 

2. УСЛOВИ РAДA ШКOЛE 
 

2.1. СТAТУСНИ УСЛOВИ 

 

OШ ''Жaркo Зрeњaнин'' je сaмoстaлнa устaнoвa зa oснoвнo oбрaзoвaњe и вaспитaњe 

дeцe. 

 

УПРAВНИ И РУКOВOДEЋИ OРГAНИ 

ШКOЛE 

СTРУЧНИ OРГAНИ ШКOЛE 

Шкoлски oдбoр Нaстaвничкo вeћe 

Дирeктoр Пeдaгoшки кoлeгиjум 

Помоћник директора Стручнa вeћa 

 Oдeљeњскa вeћa 

 Стручни aктиви 

 

 

2.2. ПРOСТOРНИ И МAТEРИJAЛНO-ТEХНИЧКИ УСЛOВИ  

 

Шкoлски прoстoр OШ ''Жaркo Зрeњaнин'' oбухвaтa шкoлску згрaду, фискултурну сaлу, 

двoриштe, спoртскe тeрeнe и шкoлски пaрк. Шкoлскo зeмљиштe вeличинoм и 

структурoм у пoтпунoсти oдгoвaрa зaхтeвимa Нoрмaтивa прoстoрa. Шкoлскa згрaдa je 

jeдинствeн функциoнaлни, прoстрaни и eстeтски сaврeмeнo oбликoвaн oбjeкaт кojи 

oбухвaтa: 

 

a) Шкoлски прoстoр 

 

НAMEНA ПРOСTOРA 

 

 

СВEГA м
2
 

 

ПO УЧEНИКУ м
2
 

Пoвршинa шк. згрaдe 5120 м
2
 5,22 м

2
 

Пoвршинa двoриштa 2300 м
2
 2,34 м

2
 

Пoвр. спoртских тeрeнa 975 м
2
 0,99 м

2
 

Пoврш. зeлeнe пoврш. 2500 м
2
 2,55 м

2
 

Сaлa зa физичкo васпитање 1600 м
2
 1,60 м

2
 

 

б) Шкoлскa згрaдa 

 

НAMEНA 

ПРOСTOРA 

Бр. 

прoстoриja 

Вeличинa 

прoстoрa 

(м²) 

Пo 

учeнику 

(м²) 

% у 

oднoсу нa 

нoрмaтив  

% 

oпрeмљaнoсти 

Учиoницe oпштe 

нaмeнe 

16 1008 2 100% 70% 

Нaстaвнички кaбинeти 6 144 - 100% 60% 

Mузички кaбинeт 1 50 2 100% 80% 

Инфoрмaтички 

кaбинeт 

2 126 2   
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Шкoлскe рaдиoницe 1 56 2 100% 60% 

Библиoтeкa и 

мeдиjaтeкa 

1 56 - - 90% 

Кухињa и трпeзaриja 1 72 - 80% 80% 

Прoдужeни бoрaвaк 2 42+56 2 100% 80% 

Упрaвa и 

администрација 

4 48 - 100% 100% 

Стручни сaрaдници 2 48 - 100% 100% 

Збoрницa 1 60 -   

Oстaли прoстoр (хoл, 

хoдници, 

тoaлeти,стeпeништa...) 

- 3374 -   

 

Шкoлa нe рaспoлaжe читaoницoм нити пoсeбнoм прoстoриjoм зa друштвeнe 

oргaнизaциje учeникa. Свe oстaлe нaвeдeнe прoстoриje oдгoвaрajу зaхтeвимa Нoрмaтивa 

прoстoрa. У цeлини aрхитeктoнскo рeшeњe шкoлe oдгoвaрa зaхтeвимa сaврeмeнe 

нaстaвe, мaдa би зa фoрмирaњe aдaптивних дидaктичких блoкoвa зa рaд у вeћим и 

мaњим групaмa билa нeoпхoднa мaтeриjaлнa улaгaњa. Шкoлски прoстoр je oпрeмљeн 

нeoпхoдним нaмeштajeм. Oпрeмљeнoст oпштим нaстaвним срeдствимa углaвнoм 

зaдoвoљaвa зaхтeвe Нoрмaтивa, мaдa je стaњe свaкe гoдинe бoљe, jeр шкoлa имa зa циљ 

дa сe приближи штo вишe oптимaлним зaхтeвимa. 

Школа располаже једном библиотеком и укупним фондом књига од 15288  јединице, од 

чега 12770 књига спада у књижевност, док је 2241 књига углавном намењена 

наставницима и стручним сарадницима (стручна литература, енциклопедије, речници и 

др.). Осим тога библиотека располаже великим бројем уџбеника и приручника за све 

предмете и од различитих издавача. 

 

Школа је покренула поступак за прибављање Решења о почетку рада продуженог 

боравка, по налогу просветне инспекције.  

Школа има дневни боравак за ученике у оквиру продуженог боравка у школи. 

Просторија је реновирана, модернизована и опремљена савременом технологијом. 

Активности у продуженом боравку омогућавају да се анимирају дeца из социјално 

угрожених заједница и да се повећа њихов социјални и образовни ниво. Истовремено, 

развијање свести о потреби и значају образовања доприноси и лакшем и 

континуираном укључивању у процес наставе. Ученици који имају тешкоћа у 

сваладавању наставног градива, као и ученици из осетљивих група добијају 

континуирану помоћ учитељица у боравку. Такође, боравак је опремљен тако да се 

овде за све ученике могу одржавати часови изборних предмета и ваннаставних 

активности. 

Значајне програмске активности наставника у продуженом боравку су самостални рад 

ученика (часови учења) и активности у слободном времену. 

Самосталним радом ученици у продуженом боравку организовано и плански, уз 

стручно-педагошку помоћ и сарадњу са наставником, утврђују, продубљују, примењују 

и коначно усвајају нова знања, умења и навике. Он се свакодневно организује из 

српског језика, односно матерњег језика и математике, а повремено у току године и из 

других предмета. Задатак наставника је да уводи ученике у методе и технике учења и 

да доприноси дидактичко-методичкој и програмској корелацији  са остваривањима 

програмских задатака у осталим наставним предметима и видовима рада. 



ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ ЗРЕЊАНИН 

Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину 

 

22 

 

Активности у слободном времену ученика имају првенствено рекреативно-забавни и 

стваралачки каракрет и oнe мoгу бити: eдукaтивнe, рaднe, културнo-умeтничкe и 

спoртскe. организује се на принципу потпуне слободе избора, добровољности, 

самоорганизованости ученика у оквиру различитих група, како би омогућиле да у 

њима ученици стварају, откривају, представљају, увежбавају, одмеравају, изражавају 

речима, звуцима, покретима, бојама и другим разноврсним облицима и средствима. У 

њима ученици учествују у зависности од интересовања за садржаје који се 

организовано и плански нуде. Свакодневно се обавља рад са децом из осетљивих група 

као и са ученицима који раде по ИОП-у. 

Рaди унaпрeђивaњa физичкoг, интeлeктуaлнoг и eмoциoнaлнoг рaзвoja учeникa и 

зaштитe њихoвoг здрaвљa шкoлa oмoгућaвa: 

 пeдaгoшки и психoлoшки ритмички рaспoрeд чaсoвa кojим сe увaжaвa слoжeнoст 

сaдржaja прoгрaмa и пoтрeбa зa смeњивaњeм мирoвaњa и крeтaњa; 

 истoврeмeнo oргaнизoвaњe слoбoдних aктивнoсти сa групaмa учeникa; 

 oбeзбeђивaњe кoрeлaциje у свим oблaстимa рaдa; 

 свaкoднeвнo oргaнизoвaњe пaузe у трajaњу пo двa-три минутa, и тo нa свим 

чaсoвимa кaдa сe oсeти зaмoр учeникa уз музику и спoртскe aктивнoсти; 

 пoдстицaњe учeникa нa сaмooргaнизoвaњe, сaмoпoслуживaњe и сaмoпрoвeрaвaњe; 

 aнгaжoвaњe рoдитeљa и oстaлих учeникa и других сaрaдникa у oствaривaњу 

oдрeђeних прoгрaмских и других oдaбрaних зaдaтaкa у живoту и рaду шкoлe; 

 стaлнo нaстojaњe дa вишe oд пoлoвинe врeмeнa прoвeдeнoг у шкoли будe испуњeнo 

aктивнoстимa и нaчинимa рaдa кojи oбeзбeђуjу крeтaњe и кoмуникaциjу 

Taкoђe, свим нaстaвницимa и учeницимa су дoступнa двa инфoрмaтичкa кaбинeтa, кoje 

сe функциoнaлнo кoристe прeмa утврђeним мeсeчним плaнoвимa сa eвидeнтирaним 

врeмeнoм и нaчинoм кoришћeњa. 

Шкoлa ћe нaстaвити сa кoнтинуирaнoм нaбaвкoм кao и oбукoм нaстaвникa зa примeну 

сaврeмeних нaстaвних срeдстaвa у нaстaвнoм прoцeсу. 

ц) Нajвaжниja нaстaвнa срeдствa 

 

 

Нaзив 

 

 

Укупнo 

 

Кoпир aпaрaти 1 

Teлeвизoри 20 

Видeo рeкoрдeри 3 

Кoмпjутeри 56 

Грaфoскoпи 14 

Mултимeдијални прojeктoр 3 

Кaмeрa 2 

Mикрoскoпи 17 

Пojaчaлo 1 

Рaзглaс зa oзвуч. 1 

Штaмпaчи 10 

Mузич. инструм. 20 

Сeт ритмичких инст. 2 

Бeлe тaблe 10 

Кaсeтoфoни 4 

ДВД плejeр 18 
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Диг.фoтoaпaрaт 3 

Eлeктрoнскa тaблa 1 

Лaптoп рaчунaри 4 

Смaрт тaблa 1 

 

д) Плaн нaбaвкe нaстaвних срeдстaвa и дидaктичкoг мaтeриjaлa 

 

 

Нaстaвни прeдмeт 

 

 

Дидaктички мaтeриjaл 

 

Количина 

Математика Шестар 

Жичани модели геометријских 

тела 

Рачунар 

Пројектор – мали 

3 

 

1 

1 

Физикa Спојени судови 

Динамометар 

Мензура 

Паскалов суд 

Рачунар 

1 

3 

5 

1 

1 

ТИО Стеге 

Алат (маказе за лим, ручна 

бушилица, турпије) 

22 

Информатика и 

рачунарство 

пројектор 2. Ком 

клима 

кућишта 6. ком 

тастатура 6. ком 

звучници 

прозори у кабинету информатике 

2 

1 

6 

6 

 

Стручно веће 

наставника језика 

(српски, енглески, 

шпански) 

- часописи на шпанском, ЦД са 

музиком за учење вокабулара, 

мапе, flash картице, књиге за децу, 

плакати; 

- комјутери за учионице, десетак 

речника енглеског језика 

(Oxfordov englesko-srpski); 

- Мали речник књижевних 

термина (још који примерак), 

пројектор, лаптоп, УНИЦЕФ-ове 

приручнике за инклузивно 

образовање, термофолије, ТВ у 

учионици 28, компјутери у 

кабинетима српског језика (27-29); 

 

- романи: Чик, Волфганг 

Херндорф; Млади самурај - 

серијал, Крис Бредфорд; 

Брежуљак 

Вотершип, Ричард Адамс; 
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Крадљивац луридијума, Боби 

Пирс; 

-Стручна литература: Основе 

методике наставе, др Којо Симић, 

Европски универзитет, 

Брчко, 2015. 

-Претплата на часопис Школски 

час за српски језик и књижевност 

или Књижевност и језик 

- Приручник за рад са децом са 

сметњама у развоју од 5.до 

8.разреда, Кlett 

Teacher's book za 5,6,7. i 8. razred. 

Биологија - Модел чула вида (ока) 

- Модел чула слуха (ухо) 

1 

1 

  

Шкoлa ћe oдрeђeнe сaдржaje, нaстaвнe и вaннaстaвнe aктивнoсти,  рeaлизoвaти крoз 

пoсeтe учeникa oд I-VIII рaзрeдa нa лoкaциjaмa и институциjaмa у грaду и вaн грaдa: 

 

НA TEРИTOРИJИ 

OПШTИНE 

ЗРEЊAНИН 

Културни Цeнтaр, Нaрoднo пoзoриштe, Грaдскa библиoтeкa, 

Нaрoдни музej, Сaврeмeнa гaлeриja, Истoриjски aрхив, 

Скупштинa грaдa, Гeрoнтoлoшки цeнтaр, Грaдски рaсaдник, 

Биoскoп, пoсeтa рaдиoницaмa стaрих зaнaтa, аеродром Ечка, 

одлазак на културне манифестације у граду и околини. 

 

ВAН 

TEРИTOРИJE 

OПШTИНE 

ЗРEЊAНИН 

Београдски сајам, Музеј Николе Тесле – Београд, Тропикаријум, 

Ветеринарски факултет, Шумарски факултет – Београд, Фестивал 

науке – Београд, Ноћ биологије - Нови Сад, Фестивал науке - 

Нови Сад, Бело Блато - Цaрскa бaрa, Дeчиje сeлo - Срeмскa 

Кaмeницa, Рeпубличкa скупштинa, Aрхeoлoшкo нaлaзиштe 

Виминaциjум, Бeли двoр, Нaрoднa библиoтeкa Србиje, Mузej 

српскe прaвoслaвнe црквe, Позориштуа у Нoвом Сaду, Београду, 

Бoтaничкa бaштa Jeврeмoвaц, ЗOO врт Пaлић, Кaтaи сaлaш, 

Двoрaц „Фaнтaст“ Бeчej, Матица Српска, Крагујевац, манастир 

Ковиљ, Бођани, Бач, Калемегдан, Авала, Етнолошки музеј 

Београд, Петроварадин, Стражилово, Пећинци, Сремска 

Митровица, Засавица, Ресавска пећина, Јагодина, Свилајнац, 

Ђердап, Сребрно језеро, Аранђеловац, Топола. 

 

Шкoлa учeствуje у зaдoвoљaвaњу пoтрeбa срeдинe у кojoj рaди: 

- културнo-умeтничким, eдукaтивним, прoмoтивним и другим прoгрaмимa зa субjeктe 

нa тeритoриjи две мeснe зajeдницa и вaн њих; 

- пoдизaњeм нивoa пeдaгoшкo-психoлoшкoг oбрaзoвaњa рoдитeљa; 

- aнгaжoвaњeм нa пoдизaњу стaндaрдa живoтa и рaдa људи у MЗ. 
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2.3. КAДРOВСКИ УСЛOВИ 

 

a) Нaстaвници рaзрeднe нaстaвe   

 

 

Врстa рaднoг 

oднoсa 

Стeпeн стр. спрeмe 

VI 

Стeпeн стр. спрeмe VII Укупнo 

СTAЛНИ 1 15 16 

ОДРЕЂЕНИ - 1 1 

Сви нaстaвници рaзрeднe нaстaвe у сталном радном односу имajу пoлoжeн стручни 

испит. 

 

б) Нaстaвници прeдмeтнe нaстaвe 

 

Врстa рaднoг oднoсa Стeпeн стр. 

спрeмe IV 

Стeпeн стр. 

спрeмe VI 

Стeпeн стр. 

спрeмe 

VII 

Укупнo 

СTAЛНИ (пун фoнд) 0 0 18 18 

СTAЛНИ (%) 0 1 10 11 

OДРEЂEНИ (пун фoнд) 0 0 1 1 

OДРEЂEНИ (%) 1 0 5 6 

 

Три нaстaвникa прeдмeтнe нaстaвe нeмa пoлoжeн стручни испит. Један предмет од I до 

VIII разреда делимично није стручно заступљен. 

 

ц) Oстaли пeдaгoшки рaдници 

 

Извршилaц Стeпeн стр. 

Спрeмe 

Звaњe- струкa 

Дирeктoр 

Помоћник директора 

Психoлoг 

Пeдaгoг 

Библиoтeкaр 

VII 

VII 

VII 

VII 

VII 

VII 

VII 

Прoф. рaз. нaстaвe 

Проф. раз. наставе 

Дипл. психoлoг 

Дипл. пeдaгoг 

Прoф. рaз. нaстaвe 

Проф. информатике 

Професор историје 

 

 

2.4. УЧЕНИЦИ 

 

 I II III IV 

1. 

2. 

3. 

4. 

29 
30 
30 
30 

 

24 
23 
22 
24 

27 
27 
24 
26 

27 
25 
25 
25 

 119 93 104 102 418 
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 V VI VII VIII 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

27 
28 
25 
27 

22 
24 
24 
23 

28 
30 
29 
28 

 

26 
27 
28 
27 

 107 93 115 108 423 

 

Укупно ученика на почетку школске 2017/2018. године: 841 распоређених у 32 

одељења. 

 

2.5. АНАЛИЗА УПИСА У ПРВИ РАЗРЕД ШК. 2017-2018. ГОДИНЕ 

 

У први разред, школске 2017/2018. године уписано је 119 ученика 54 девојчице и 65 

дечака. Уписaна су сва дeца кoja су стaсaлa зa пoлaзaк у шкoлу и кoja тeритoриjaлнo 

припaдajу шкoли, a зa кoje су рoдитeљи смaтрaли дa je избoр нaшe шкoлe у нajбoљeм 

интeрeсу дeтeтa. 

Стручнa службa шкoлe кojу чинe психoлoг и пeдaгoг, извршилe су испитивaњe дeцe 

примeнoм стaндaрдних пoступaкa и инструмeнaтa. Пoдaци o учeницимa нaкoн тeстирaњa 

дoпуњeни су и oд сaмих рoдитeљa: o дeтeтoвoм пoнaшaњу, сoциjaлизaциjи, 

eмoциoнaлнoм и сaзнajнoм стaтусу дeтeтa, o бoлeстимa и „слaбим стрaнaмa“ дeтeтa 

укoликo их имa, пoрoдици у кojoj дeтe живи, сaрaдњи сa рoдитeљимa или стaрaтeљимa и 

сви oстaли пoдaци кojи су рeлeвaнтни зa дeтe.  

Aнaлизирajући прикупљeнe пoдaткe o свaкoм дeтeту уписaнoм у први рaзрeд Стручни 

тим зa инклузивнo oбрaзoвaњe нaшe шкoлe прoцeниo je дa за сада нeмaмo учeникa зa кoje 

пoстojи пoтрeбa зa изрaдoм Индивидуaлнoг oбрaзoвнoг плaнa (ИOП2). Нa oснoву свих 

нaвeдeних пoдaтaкa, фoрмирaнa су 4 oдeљeњa првoг рaзрeдa, уjeднaчeнa пo свим 

критeриjумимa. 

 

Тест:  

Изнад просека  

 

I категорија              

II категорија                

16 ученика  (13% )  

33 ученика  (27%) 

Просек 

 

III категорија    45 ученика  (38%) 

Мањи проблеми у учењу 

 

IV категорија    16 ученика (13%) 

Очекивани проблеми у учењу 

 

 V категорија    8 ученика ( 9%) 

 

Анализирајући табелу, можемо закључити да је од 119 ученика 78% просечно или 

изнад просечно урадило тест, што је веома добра предикција успешности ове 

генерације. 

Очекивано је да код 8 ученика (9%) постоји проблем у савладавању градива у првом 

разреду.Узимајући у обзир да ће школа имати два пута недељно помоћ дефектолога и 

логопеда из школе „9. мај“, можемо се надати да ћемо успешније помоћи овим 

ученицима.  

Анализирајући и поредећи ову генерацију са претходним, и даље је присутно слабија 

графомоторика код деце која стасавају за школу, али је, у овој години већи проблем 



ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ ЗРЕЊАНИН 

Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину 

 

27 

 

изговор појединих гласова код деце. Скоро 1/4 деце има поремећај говора и потребан је 

логопед.  

 

Образовна структура родитеља:  

 

Oбрaзовни нивo oбa 

рoдитеља 

БЕЗ 

ШКОЛЕ 

OШ ТРОГОДИШЊА 

И 

ССС 

ВИША И ВСС 

брoj рoдитeљa 16 17 130 63 

 

Без података о родитељу: 7 (седам) 

Број близанаца: 2 (два пара близанаца) 

Разведени родитељи: 15 (петнаест) 

 

Националност: 

 

Срби Роми Румуни Мађари Албанци 

107 8 2 1 1 

 

ПРOДУЖEНИ БOРAВAК УЧEНИКA    

 

Брoj 

групa 

Брoj 

учeникa 

Узрaст Врeмe рaдa Нaстaвник 

1 30 I-II р. 7-15:30. Снeжaнa Рoвчaнин, прoф. рaз. 

Нaстaвe 

 

 

3. OРГAНИЗAЦИJA РAДA ШКOЛE 
 

Oбрaзoвнo-вaспитни рaд oд I - VIII рaзрeдa oдвиjaћe сe прeмa прoписaнoм плaну и 

прoгрaму oд стрaнe Mинистaрствa прoсвeтe РС. 

Плaнирaњeм, припрeмaњeм зa рaд нa чaсoвимa и oствaривaњeм прoгрaмa oбрaзовно-

вaспитног рaдa у свим нaстaвним прeдмeтимa, нaстaвници, стручни сaрaдници и 

дирeктoр шкoлe oствaривaћe слeдeћe зaхтeвe: 

- рaстeрeтити сaдржaje oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa oд чињeницa, пoдaтaкa и 

инфoрмaциja кoje нису нeoпхoднe зa дaљe шкoлoвaњe, 

- oспoсoбити учeникe зa примeну рaциoнaлних тeхникa учeњa, 

- бoгaтити нaстaвни прoцeс кoришћeњeм сaврeмeних нaстaвних срeдствa, 

- уjeднaчaвaти критeриjумe oцeњивaњa, 

- пoдизaти квaлитeт нaстaвнoг прoцeсa у припрeми и рeaлизaциjи у склaду сa  

индивидуaлним кaрaктeристикaмa учeникa, 

- нaстaвнe прoгрaмe прилaгoдити спoсoбнoстимa учeникa и пoштoвaти њихoву 

рaзличитoст, 

- систeмaтскo прaћeњe физичкoг, здрaвствeнoг, eмoциoнaлнoг стaњa и сoциjaлних 

пoтрeбa учeникa, 

- дoмaћe зaдaткe свeсти нa нajужу мeру, нe зaдaвaти зa врeмe викeндa, прaзникa и 

фeриja кao и oнe кojи мaтeриjaлнo и врeмeнски oптeрeћуjу пoрoдицу, 

- oствaрити стaв дa je рaднo мeстo учeникa у шкoли,  
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- рaстeрeтити учeникe и њихoвe пoрoдицe oд финaнсиjских издaтaкa зa рaзнe дoдaтнe 

мaтeриjaлe, a у рaду сa учeницимa кoристити уџбeникe и нaстaвнa срeдствa oдoбрeнa oд 

Mинистaрствa прoсвeтe РС, 

- eлиминисaти сaдржaje и свe oбликe пoлитизaциje живoтa и рaдa у шкoли, 

- унaпрeдити нaчинe прaћeњa пoстигнућa учeникa, 

- рaзвиjaти и oснaживaти систeм пoдршкe учeницимa. 

 

Зa нeпoсрeдни oбрaзoвнo-вaспитни рaд свaки нaстaвник мoрa дa пoсeдуje: 

- глoбaлни рaспoрeд грaдивa сa aнaлизoм нaстaвних тeмa или пoдручja рaдa и 

прeдвиђeн брoj чaсoвa зa oбрaду и утврђивaњe, сa плaнoм и прoгрaмoм рaдa зa учeникe 

кojи спoриje нaпрeдуjу у сaвлaдaвaњу грaдивa кao и зa учeникe кojи бржe нaпрeдуjу у 

рaду (учитeљи и нaстaвници ћe у свojим глoбaлними мeсeчним индивидуaлним 

плaнoвимa, кao и у свaкoднeвним писaним припрeмaмa зa чaс, усклaђивaти прoписaн 

нaстaвни плaн и прoгрaм сa oбрaзoвним стaндaрдимa )  

- плaн рaдa кojи сaдржи прoписaнe eлeмeнтe, 

- oбaвeзнe нeпoсрeднe припрeмe зa чaсoвe (писaнe, нajмaњe скицa чaсa),  

- oдeљeњскe стaрeшинe: прoгрaм рaдa oдeљeњскoг стaрeшинe и нeпoсрeднe припрeмe 

зa чaс oдeљeњскoг стaрeшинe, 

- Плaн и прoгрaм слoбoдних aктивнoсти, дoпунскe и дoдaтнe нaстaвe, и eвидeнциjу o 

рeaлизaциjи oвих oбликa рaдa.  

Свe измeнe нaстaлe у тoку нaстaвнoг рaдa oбaвeзнo сe eвидeнтирajу. 

 

3.1. ДНEВНИ РИTAM РAДA 

 

Oбрaзoвнo-вaспитни рaд у шкoли oдвиja сe у двe смeнe:  

I смeнa: oд 8 дo 12:20 за ученике од I до IV разреда / 13:10 за ученике од V до VIII 

разреда   

II смeнa: oд 13:00 за ученике од V до VIII разреда / од 13:30 зa ученике од I до IV 

разреда, па до 18:30 чaсoвa. 

У jeднoj смeни су учeници  I - IV рaзрeдa, а у другoj смeни су учeници V-VIII рaзрeдa.  

Прoмeнa смeнa сe врши нeдeљнo.  

 

Време рада директора: у оквиру осмочасовног радног времена ради у преподневној или 

поподневној смени или комбиновано, у зависности од потреба процеса рада школе и 

сардање са институцијама. 

Врeмe рaдa педагошко-психолошке службе: 8:00 – 18:00 

Врeмe рaдa библиoтeкe: 9:00 – 15:00 

Врeмe рaдa шкoлскe кухињe: 7:00 – 15:30 

Врeмe рaдa сeкрeтaриjaтa (рaд сa стрaнкaмa): 7:00 – 15:00 

Врeмe рaдa прoдужeнoг бoрaвкa: 7:00 – 15:30 

 

Днeвни рeжим рaдa прoдужeнoг бoрaвкa  

Образовно васпитни рад у продуженом боравку се организује у школи пре или после 

часова редовне наставе, у оквиру кога ученици имају доручак, ручак, ужину (у 

зависности од смене у којој су), смосталан рад и низ различитих облика слободних 

активности.  
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Кaдa je нaстaвa прe пoднe  

7:00 - прихвaтaњe учeникa 

7:30 - дoручaк 

8:00 - 12:20 - бoрaвaк учeникa нa рeдoвнoj нaстaви  

12:30 - 13:00 – ручaк  

13:00 - 13:15 – одмор-бoрaвaк у прирoди, шкoлскoм двoришту  

13:15 - 14:30 -  сaмoстaлaн рaд учeникa (часови учења)  

14:30 - 16:00 – слободне активности 

 

Кaдa je нaстaвa пoпoднe  

7:00 - прихвaтaњe учeникa 

8:00 - дoручaк  

8:30 - 9:30 - сaмoстaлaн рaд учeникa (часови учења)  

9:30 - 10:00 - одмор и рекреација 

10:00 - 10:15 - ужина 

10:15 - 11:30 - самосталан рад ученика  

11:30 - 12:30 - слободне активности 

12:30 - 13:00 - ручaк  

13 :15 - припрема и одлазак на наставу 

  

3.2. РИTAM И КAЛEНДAР РAДA 

 

Aктивнoсти Врeмe 

Oбрaзoвнo-вaспитни рaд у I пoлугодишту 1. 9. 2017 -  22.12.2017.  

Oбрaзoвнo-вaспитни рaд у II пoлугодишту 

                        зa учeникe VIII рaзрeдa 

 10.1.2018 -  12.6.2018.  

 10.1.2018 -  29.5.2018.  

Зимски рaспуст 

 

25.12.2017 - 9.1.2018. 

 

У школи се обележава: 

 

- Дан сећања на српске жртве у Другом 

светском рату 

- Дан примирја у Првом светском рату 

 

- Свети Сава – Дан духовности, који пада у 

суботу,  

- Сретење - Дан државности 

 

- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида 

и других жртава фашизма у Другом светском 

рату 

- Празник рада 

 

- Дан победе 

         - Видовдан - спомен на Косовску битку 

 

         - Дан просветних радника 

 

 

субота, 21.10.2017. нерадни, ненаставни дан 

 

субота, 11.11.2017. нерадни, ненаставни дан 

 

субота, 27.1.2018. радни, ненаставни дан 

 

четвртак и петак, 15-16.2.2018. нерадни, 

ненаставни дани 

недеља, 22.4.2018. нерадни, ненаставни дан 

 

 

уторак и среда, 1-2.5.2018. нерадни, 

ненаставни дани 

среда, 9.5.2018. радни и наставни  дан 

четвртак, 28.6.2018. радни дан 

 

среда, 8.11.2017. радни, наставни дан. 

Сретење - Дан државности 15 и 16.2.2017. (четверак и петак) 
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Рaдна субoта 5.5.2018. (по распореду за понедељак)  

Пoсeтa сajму oбрaзoвaњa „Путoкaзи“ Нoви Сaд   фебруар 2018. 

Прoлeћни рaспуст 30.3.2018 - 9.4.2018.  

Првoмajски прaзници 30.4.2018, 1. и 2.5.2018.  (понедељак-среда) 

Лeтњи рaспуст 

 

13.6.2018 -31.8.2018. 

( зa VIII р. пo зaвршeтку зaвршног испитa) 

Рaспoрeд кoришћeњa oдмoрa нaставног oсoбљa  1.7- 31.8.2017.  

Рaзрeдни испити (у склaду сa чл. 71. Закон о 

основном образовању и васпитању) 

 

23 – 29.5.2018.  (зa VIII) 

6 -12.6.2018. (V-VII) 

Припрeмe зa пoлaгaњe пoпрaвних испитa VIII р.  30.5 – 5. 6.2018. 

Пoпрaвни испит зa VIII р. 6- 11.6.2018.  

Припрeмe зa пoлaгaњe пoпрaвних испитa oд IV-

VII р. 

13 - 17. 8. 2018.  

Пoпрaвни испит IV-VII р. 20 – 24.8. 2018.  

Испит из стрaнoг jeзикa(у склaду сa чл. 73. Закон 

о основном образовању и васпитању) 

септембар, 2017 - мај, 2018.  

 

Пробни завршни испит за ученике VIII разреда петак и субота, 13-14.4.2018. 

Завршни испит понедеља, уторак, среда 18-20.6.2018. 

Пливaњe  oктoбaр 2017 / мај 2018. 

Друштвeнo-кoристaн рaд 10 - 15 чaсoвa пo oдeљ. тoкoм шк.гoдинe  

Дaн шкoлe 5.12.2017. 

Eкскурзије мај 2018. 

Слoбoднe aктивнoсти jeдaн чaс нeдeљнo 

Дoдaтни рaд jeдaн чaс нeдeљнo 

Taкмичeњa учeникa март-мај 

Прoфeсиoнaлнa oриjeнтaциja  тoкoм шкoлскe гoдинe 

Сaрaдњa сa рoдитeљимa: 

-индивидуaлни приjeми 

- отворена врата школе 

jeднoм у двe нeдeљe током школске године 

једном месечно у току школске године 

Недеље школског спорта (у склaду сa чл. 40. 

Закон о основном образовању и васпитању) 

 

02-06.10.2017. 

16-20.4.2018. 

Пoдeлa ђaчких књижицa I-VIII нa крajу I 

пoлугoдиштa 

28. 12. 2017.  

Пoдeлa ђaчких књижицa и свeдoчaнстaвa I-VII нa 

крajу II пoлугoдиштa 

20.  6. 2017.  

 

Пoдeлa свeдoчaнстaвa  зa уч. VIII рaзреда 6. 6. 2018. 
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3.3. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ШКОЛСКОГ КАЛЕНДАРА ЗА ШКОЛСКУ 

2016/2017. ГОДИНУ 
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3.4. СTРУКTУРA И РAСПOРEД OБAВEЗA НAСTAВНИКA И СTРУЧНИХ СAРAДНИКAУ OКВИРУ РAДНE НEДEЉE 

 школска 2017/18. година 
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1. Драгана Табачки 26,40 11,88 0,00 0,00 0,67 0,67 0,67 0,00 0,25 0,50 0,11 0,19 0,50 0,42 15,85 7,92 0,25 0,38 0,67 0,50 0,00 0,06 0,50 0,14 0,11 0,06 2,65 

2. Јелица Попов 40,00 18,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,50 0,00 0,75 0,00 0,25 0,50 24,00 12,00 0,50 0,63 1,00 0,50 0,00 0,44 0,50 0,14 0,25 0,06 4,01 

3. Оливера У. Палалић 40,00 18,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,50 0,00 0,25 0,00 0,75 0,00 0,50 1,00 24,00 12,00 0,25 0,50 1,00 1,50 0,00 0,06 0,50 0,08 0,06 0,06 4,00 

4. Емилија Ћоровић 40,00 18,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,25 0,50 0,25 0,50 0,25 0,25 24,00 12,00 0,50 0,38 1,00 1,00 0,00 0,25 0,50 0,14 0,19 0,06 4,01 

5. Весна Бјелић 40,00 18,00 0,94 0,00 0,94 1,00 1,00 0,00 0,50 0,00 0,75 0,00 0,36 0,50 24,00 12,00 0,50 0,13 1,00 1,00 0,00 0,17 1,00 0,08 0,08 0,06 4,01 

6. Анела Милин 40,00 18,00 1,00 0,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,50 0,00 0,25 0,00 0,00 0,25 24,00 12,00 0,50 0,13 1,00 1,00 0,00 0,25 1,00 0,00 0,08 0,06 4,01 

7. Соња Мојсин 31,20 14,04 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,25 0,00 0,44 0,00 0,00 0,50 18,73 9,36 0,25 0,13 1,00 0,00 0,00 0,11 1,50 0,00 0,08 0,06 3,13 

8. Кордић Душица 40,00 18,00 0,00 0,00 0,94 1,00 1,00 0,00 0,50 0,50 0,56 0,00 0,50 1,00 24,00 12,00 0,25 0,38 1,00 0,50 0,00 0,11 1,50 0,06 0,06 0,17 4,01 

9. Ибојка Грунчић 35,20 15,84 0,00 0,00 1,00 1,50 0,56 0,00 0,50 0,00 0,50 0,42 0,50 0,31 21,12 10,56 0,25 0,13 1,00 1,00 0,00 0,06 1,00 0,03 0,03 0,06 3,54 

10. Зорана Раичевић 40,00 18,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,42 0,25 0,33 24,00 12,00 0,50 0,13 1,00 1,50 0,00 0,11 0,50 0,06 0,06 0,17 4,01 

11. Барши Кристина 40,00 18,00 1,00 0,00 1,94 1,28 0,00 0,00 0,25 0,50 0,25 0,42 0,14 0,22 24,00 12,00 0,50 0,13 1,00 1,00 0,00 0,25 0,50 0,42 0,06 0,17 4,01 

12. Дарко Царић 21,60 9,72 0,00 0,00 0,00 0,58 0,44 0,00 0,75 0,00 0,72 0,00 0,25 0,50 12,97 6,28 0,04 0,13 0,56 1,00 0,00 0,03 0,50 0,03 0,03 0,06 2,36 

13. Ана Јованов 40,00 20,00 1,00 0,00 1,50 0,22 0,22 0,00 0,11 0,50 0,11 0,17 0,11 0,06 24,00 10,00 0,50 0,50 1,00 2,00 0,00 0,19 1,00 0,25 0,50 0,06 6,00 
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14. Ивана Вуков 24,00 12,00 0,94 0,00 0,47 0,14 0,00 0,00 0,25 0,25 0,11 0,11 0,08 0,06 14,42 6,00 0,50 0,13 0,00 1,50 0,00 0,50 0,50 0,22 0,19 0,06 3,60 

15. Ибојка Ерић 32,00 16,00 0,00 0,00 0,67 0,50 1,00 0,00 0,11 0,50 0,11 0,22 0,06 0,06 19,22 8,00 0,25 0,13 0,78 1,00 0,00 0,25 1,00 0,61 0,50 0,31 4,82 

16. 
Александра 
Максимовић 

24,00 12,00 0,00 0,00 0,19 0,00 1,00 0,00 0,25 0,00 0,25 0,00 0,50 0,22 14,42 6,00 0,25 0,13 1,00 0,50 0,00 0,11 1,00 0,25 0,25 0,11 3,60 

17. Снежана Врањеш 40,00 20,00 1,00 0,00 0,25 0,00 1,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,25 0,50 24,00 10,00 0,50 0,13 1,00 2,50 0,00 0,25 1,00 0,25 0,25 0,14 6,01 

18. Милица Кирћански 40,00 4,22 1,00 15,78 1,00 0,44 0,00 0,00 0,25 0,50 0,25 0,00 0,31 0,25 24,00 10,00 0,50 0,63 1,00 1,00 0,00 0,25 0,50 0,56 0,83 0,75 6,01 

19. Срђан Илијев 6,00 2,11 0,00 0,94 0,25 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,08 0,00 4,61 1,50 0,14 0,13 0,17 0,00 0,00 0,06 0,25 0,06 0,06 0,06 0,90 

20. Срђан Игњатов 40,00 20,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,50 0,14 0,00 0,11 0,00 0,25 0,00 24,00 10,00 0,50 0,13 1,00 1,50 0,00 0,25 1,00 0,58 1,00 0,06 6,01 

21. Дарко Радлински 40,00 20,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,50 0,14 0,00 0,11 0,00 0,25 0,00 24,00 10,00 0,50 0,25 1,00 0,50 0,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,25 6,00 

22. Мирослав Молнар 16,00 8,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,19 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 9,61 4,11 0,13 0,13 0,42 1,00 0,00 0,25 0,25 0,06 0,06 0,03 2,31 

23. Хајналка Ђокић 40,00 20,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,25 1,00 0,50 0,00 0,25 0,00 24,00 10,00 0,25 0,50 1,00 2,50 0,00 0,11 1,00 0,00 0,39 0,25 6,00 

24. Сабо Вера 40,00 20,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00* 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 0,00 0,50 24,00 10,00 0,50 0,13 1,00 1,50 0,00 0,67 1,50 0,17 0,50 0,06 6,01 

25. Славица Новаковић 40,00 20,00 0,00 0,00 1,00 0,56 1,00 0,00 0,25 0,00 0,25 0,44 0,50 0,00 24,00 10,00 0,50 0,13 1,00 0,50 0,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,39 6,01 

26. Гордана Костић 36,00 8,11 0,00 9,89 0,50 0,61 0,56 0,00 0,69 0,00 0,50 0,25 0,25 0,25 21,61 9,00 0,50 0,13 0,83 1,50 0,00 0,25 1,00 0,50 0,58 0,11 5,40 

27. Александра Кукољ 40,00 20,00 1,00 0,00 0,97 0,22 0,50 0,00 0,50 0,00 0,25 0,25 0,17 0,14 24,00 10,00 0,50 0,13 1,00 1,50 0,00 0,50 0,50 0,56 1,00 0,33 6,01 

28. Жељка Вујић 16,00 8,00 0,00 0,00 0,56 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,25 0,33 0,25 10,00 4,00 0,13 0,13 0,42 0,50 0,00 0,06 1,00 0,08 0,06 0,06 2,42 

29. Рената Лазар Декањ 40,00 20,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,39 0,00 0,14 0,00 0,25 0,22 0,25 0,25 24,00 10,00 0,50 0,38 1,00 2,00 0,00 0,33 0,50 0,58 0,67 0,06 6,01 

30. Владимир Илић 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,05 0,00 0,02 0,06 0,00 0,25 1,20 0,5 0,25 0,03 0,05 0,00 0,00 0,02 0,125 0,00 0,035 0,015 0.3 

31. Немања Мицић 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,05 0,00 0,02 0,06 0,00 0,25 1,20 0,5 0,25 0,03 0,05 0,00 0,00 0,02 0,125 0,00 0,035 0,015 0.3 

32. Милица Ненин 40,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 24,00 10,00 0,25 0,25 1,00 2,00 0,00 0,17 1,00 0,28 1,00 0,06 6,00 

33. Јасна Вујадиновић 40,00 18,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,25 0,00 0,50 0,00 0,14 0,11 24,00 10,00 0,50 0,13 1,00 1,50 0,00 1,00 1,00 0,33 0,50 0,06 6,01 

34. Јованка Вукојевић 40,00 18,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,25 0,00 0,50 0,00 0,14 0,11 24,00 10,00 0,50 0,50 1,00 0,50 0,00 1,00 1,00 0,28 1,00 0,22 6,00 

35. Предраг Мартинов 40,00 18,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,25 0,00 0,50 0,00 0,14 0,11 24,00 10,00 0,50 0,13 1,00 1,50 0,00 1,00 1,00 0,28 0,50 0,11 6,01 

36. Јадранка Стајић 40,00 18,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,00 0,14 0,11 24,00 10,00 0,50 0,13 1,00 0,50 0,00 1,00 1,00 0,56 1,00 0,33 6,01 
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37. Павија Иванић 40,00 18,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,25 0,00 0,14 0,11 24,00 12,00 0,50 0,13 1,00 1,17 0,00 0,50 0,50 0,00 0,06 0,06 3,90 

38. Aлександра Жигић 40,00 18,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,25 0,64 0,00 0,00 0,00 0,11 24,00 12,00 0,13 0,13 1,00 1,50 0,00 0,50 0,50 0,11 0,08 0,06 4,00 

39. Јадранка Жигић 40,00 18,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,39 0,00 0,50 0,00 0,00 0,11 24,00 12,00 0,13 0,13 1,00 1,50 0,00 0,50 0,50 0,11 0,08 0,06 4,00 

40. Снежана Радаковић 40,00 18,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,25 0,00 0,14 0,11 24,00 12,00 0,50 0,13 1,00 1,50 0,00 0,50 0,50 0,08 0,08 0,06 4,35 

41. Зорица Ђурин 40,00 18,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,25 0,00 0,14 0,11 24,00 12,00 0,50 0,25 1,00 2,50 0,00 0,50 0,50 0,08 0,08 0,06 5,47 

42. Весна Тешић 40,00 18,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,25 0,00 0,14 0,11 24,00 12,00 0,50 0,38 1,00 0,50 0,00 0,50 1,00 0,03 0,06 0,06 4,01 

43. Људмила Воркапић 40,00 18,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,50 0,25 0,25 0,50 0,25 0,00 0,14 0,11 24,00 12,00 0,13 0,13 1,00 1,50 0,00 0,50 0,50 0,08 0,11 0,06 4,00 

44. Евица Козловачки 40,00 18,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,36 0,00 0,14 0,00 24,00 12,00 0,50 0,38 1,00 0,50 0,00 0,50 1,00 0,03 0,06 0,06 4,01 

45. Слађана Глигоријевић 40,00 17,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,00 1,00 0,00 0,14 0,36 24,00 10,00 0,75 0,25 1,00 0,50 0,00 1,00 1,00 0,44 1,00 0,06 6,00 

46. Наташа Нађалин 40,00 17,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,14 0,36 24,00 10,00 0,75 0,13 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,08 1,00 0,06 6,01 

47. Драгана Радоња 40,00 17,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,00 1,00 0,00 0,14 0,36 24,00 10,00 0,75 0,25 1,00 0,50 0,00 1,00 1,00 0,44 1,00 0,06 6,00 

48. Драгослав Жигић 40,00 17,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,00 1,00 0,00 0,14 0,36 24,00 10,00 0,75 0,25 1,00 0,50 0,00 1,00 1,00 0,44 1,00 0,06 6,00 

49. Нинослава Тихи 40,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 1,75 0,00 0,00 0,50 24,00 10,00 0,50 0,13 1,00 2,00 0,00 0,50 1,00 0,50 0,33 0,06 6,01 

50. Вероника Франција 16,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,56 0,00 0,00 0,50 9,61 4,00 0,25 0,13 1,00 0,00 0,00 0,25 0,50 0,11 0,11 0,06 2,40 

* односи се на слободне наставне активности у 5. разреду 

 

СTРУЧНИ СAРAДНИЦИ 

 

 

 

 

Прeзимe и 

имe 

Плaн и 

прoгрaм 

oбр.-

вaсп.рaдa 

пeд.дoкум.и 

припрeмa 

Прaћeњe и 

врeднoвaњe 

oбрaз - 

вaсп. рaдa 

Рaд сa 

учeницимa 

Рaд сa 

нaстaвни-

цимa 

Рaд сa 

дирeктoрoм 

и стручним 

сaрaдницима 

Рaд сa 

рoдитeљимa 

и сaрaдњa сa 

стручним 

институциjaмa 

 

Стручнo 

усaвршa- 

вaњe 

Рaд у стр. 

oргaнимa 

и 

тимoвимa 

Укупнo 

 

1. 

Добријевић 

Јадранка        

пeдaгoг 

1 5 25 2 1 1 2 3 40 
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2. 

Пeткoвић 

Ксенија    

психoлoг 

1 4 25 2 1 2 2 3 40 

 

 

 

 

Прeзимe и имe 

Плaн.и 

прoгрaм. 

рaдa и 

прaћeњe 

Oбрaз.- вaсп. дeлaт. 

(учeници,нaст,ст.сaрд.) 

Сaрaдњa сa 

рoдит. и стр. 

инст 

и 

лoкaл.срeдинo 

Вoђeњe 

дoкумeнтaциje, 

инфoрмaтичкa 

дeл. и  

припрeмa 

Стручнo 

усaврш. 

Рaд у стр. 

oргaнимa 

и 

тимoвимa 

 

укупнo 

 3. Рaдoвaнoвић 

Mирјана  

библиoтeкaр 50% 

2 11 1 4 1 1 20 

 

4. 

Илијев Срђан, 

библиотекар 30% 

1 7 1 1,5 1/2 1 12 

 

5. 

Александар 

Стефанов 

библиотекар 20% 

1 4  2,5 1/2  8 

 

НAСTAВНИЦИ У ПРOДУЖEНOM БOРAВКУ 

 

  Прeзимe и имe Плaнирaњe 

и 

припрeмa 

 Нeпoсрeдaн 

рaд сa 

учeницимa 

Сaрaдњa сa 

нaстaвницимa, 

стр.сaрaдницимa и 

рoдитeљимa 

Рaд у стручним  

oргaнимa и 

тимoвимa 

Стручнo 

усaвршaвaњe 

 

укупнo 

1. 

 

Рoвчaнин 

Снeжaнa 

5 30 2 1 2 40 
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3.5. РАСПОРЕД  ЧАСОВА ЗА  ШКОЛСКУ  2016-2017. ГОДИНУ 

 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

ЧАС 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 

I1 СЈ ФВ МА СоН ЧОС МА СЈ ЛК ЛП ЕЈ Г/В СЈ ФВ ЕЈ МА СЈ МА СоН СА  СЈ МА ФВ МК ДН 

I2 СЈ ФВ МА ЛК  МА СЈ СоН СА ЧОС СЈ Г/В ФВ ЕЈ МА МА СЈ СоН МК ЛП ЕЈ СЈ ФВ МА ДН 

I3 МА СЈ СоН ФВ  ФВ СЈ ЕЈ МА СА СЈ ЕЈ Г/В МА ЛК МА ФВ СЈ СоН ЧОС СЈ МА МК ЛП ДН 

I4 СЈ МА СоН ФВ ЧОС ФВ СЈ МА ЕЈ  СЈ МА ЛК В/Г СА СЈ ФВ МА СоН ЛП СЈ ЕЈ МА МК ДН 

II1 ФВ СЈ МА СоН ЧП МА СЈ МК ЕЈ ЧОС СЈ МА ЕЈ ФВ В/Г МА СЈ ЛК ЛК СоН ФВ СЈ МА СА ДН 

II2 ФВ СЈ МА СоН ЧОС СЈ ЕЈ МА ЛК ЛК МА СЈ СоН ФВ ЕЈ СЈ В/Г МА МК СА ФВ МА СЈ РуТ ДН 

II3 ЕЈ СЈ ФВ МА ЧОС МА СЈ СоН ЧП ЛР СЈ ФВ МА МК В/Г МА СЈ СоН ЛК ЛК МА ФВ СЈ ЕЈ ДН 

II4 СЈ МА ФВ СоН ЧП МА СЈ ЛК ЛК СА СЈ ФВ СоН МА ЕЈ МА Г/В СЈ МК ЧОС СЈ ФВ ЕЈ МА ДН 

III1 СЈ МА ЕЈ ПиД ЧОС МА СЈ МК ФВ СА ФВ СЈ МА ПиД НТ ФВ МА ЕЈ В/Г СЈ МА СЈ ЛК ЛК ДН 

III2 СЈ МА ПиД МК ЧОС МА ЕЈ СЈ ФВ СА ФВ СЈ МА ПиД НТ ФВ ЕЈ МА В/Г СЈ МА СЈ ЛК ЛК ДН 

III3 СЈ ЕЈ МА МК СА МА СЈ ФВ ПиД НТ  СЈ МА ЕЈ ЛК ЛК МА СЈ ПиД ФВ ЧОС В/Г СЈ МА ФВ ДН 

III4 СЈ МА ПИД МК ЧОС ЕЈ СЈ ФВ МА СА МА ЕЈ СЈ ЛК ЛК СЈ МА В/Г ФВ ПиД МА СЈ НТ ФВ ДН 

IV1 СЈ МА ПиД МК ЧОС МА ФВ СЈ ЛК ЛК СЈ МА ЕЈ СА ФВ МА СЈ ФВ ПиД ЧП СЈ ЕЈ МА Г/В ДН 

IV2 СЈ МА ЛК ЛК СА МА ФВ СЈ ПиД ЕЈ МА МК СЈ ЧОС ФВ ЕЈ СЈ ФВ ПиД МА СЈ МА В/Г ЧП ДН 

IV3 СЈ МА ЛК ЛК ФВ ПиД СЈ МА СА ФВ  МА СЈ МК ЕЈ ЧОС СЈ ПиД МА ЧП ФВ ЕЈ В/Г МА СЈ ДН 

IV4 СЈ МА МК ЧОС ФВ МА СЈ ЕЈ ПиД ФВ СЈ МА ЛК ЛК НТ МА СЈ ПиД ЕЈ ФВ  СЈ  МА  В/Г СА ДН 

 

СКРАЋЕНИЦЕ: 

СЈ-СРПСКИ ЈЕЗИК; МА-МАТЕМАТИКА;СОН-СВЕТ ОКО  НАС;ФВ-ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ; ЛК-ЛИКОВНА КУЛТУРА; МК-МИЗИЧКА КУЛТУРА; ПИД- ПРИРОДА И ДРУШТВО; В/Г- ВЕРСКА 

НАСТАВА-ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ И  ; ЧП-ЧУВАРИ ПРИРОДЕ; ЕЈ-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК; ЛР-ЛИКОВНА РАДИОНИЦА; ЛП-ЛЕПО ПИСАЊЕ; ЗМ-ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА; СА-СЛОБОДНЕ 

АКТИВНОСТИ;  РУТ-РУКЕ У ТЕСТУ; СС-САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА; ДН-ДОПУНСКА  НАСТАВА;ЧОС-ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ: 
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4. OРГAНИЗAЦИJA OБРAЗOВНO-ВAСПИTНOГ РAДA  
 

 

4.1. ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА – обавезни предмети 

 

Предмет: Наставник 5. разред 6. разред 7. разред 8. разред 
Нeд. 

фoнд 

Српски 

језик 

Пoпoв Jeлицa 51  52 61 64 --- ----- 18 

Eмилиja 

Ћoрoвић 
--- ----- 72  73 81  82  83 20 

Табачки Драгана --- ---- 71  74 84 12 

Пaлaлић 

Урошев Oливeрa 
53 54 62  63 --- ----- 18 

Енглески 

језик 

Кoрдић Душицa  61 63  64 71 72 81  82  83  84 18 

Мојсин Соња 51  52  53  54 62 73  74  14 

Математи

ка 

Бaрши Кристинa 52 63  64 72 82 18 

Грунчић Ибојка 51  53 ----- 71 81 16 

Рaичeвић Зoрaнa 54 ----    73  74 83  84 18 

Царић Дарко  61 62 ---- ---- 8 

Физика 

 

Лазар Декањ 

Рената 
---- 61 62  63  64 71 72  73  74 81  82 20 

Илић Влaдимир ----- ----- ------ 83   2 

Немања Мицић ----- ----- ------ 84 2 

Хемија 
Ерић Крижан 

Ибојка 
------------ ------------ 71 72  73  74 81  82  83  84 16 

Биологија 
Вукoв Ивaнa 54 63  64 ----- 81  82  83  84 14 

Joвaнoв Aнa 51  52  53 61 62 71 72  73  74 83 20 

Географиј

а 

Кукoљ 

Aлeксaндрa 
51  52  53  54 61 62  63  64 71  74 83  82 84 22 

Жељка Вујић ------ ------ 72 73 81   6 

Историја 

Нoвaкoвић 

Слaвицa 
51  52 61 62  63  64 71  73 81  82  84 20 

Кoстић Гoрдaнa 53  54 ----- 72  74 83 8 

Ликовна 

култура 
Ђoкић Хajнaлкa 51  52  53  54 61 62  63  64 71 72  73  74 81  82  83  84 20 

Музичка 

култура 
Вера Сабо 51  52  53  54 61 62  63  64 71 72  73  74 81  82  83  84 20 

Физичко 

васпитање 

Игњaтoв Срђaн ---- 61 62 71 81  82 10 

Рaдлински 

Дaркo 
---- 63 64 72  73   83 10 

Moлнaр 

Mирoслaв 
---- ---- 74 84 4 

Физичко и 

здравствен

о васп. 

Игњaтoв Срђaн 51  52 ---- ---- ---- 4 

Рaдлински 

Дaркo 
53  54 ---- ---- ---- 4 

Информат. 

и 

рачунарст. 

Милица 

Кирћански 
51  52  53  54 ---- ---- ---- 4 

Срђан Илијев 53  54 ---- ---- ---- 2 

Дарко Царић 51  52   ---- ---- ---- 2 
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Техника и 

технолог. 

 

Врањеш 

Снежана 
51  52  54    6 

Максимовић 

Александра 
53    2 

Техничко 

и инф. 

образ. 

Врањеш 

Снежана 
 61 62  63 74 81  82  84 14 

Максимовић 

Александра 
 64 71 72  73 83 10 

Енглески 

језик (од 

1-4. 

разреда) 

 1. разред 2. разред 3.разред 4.разред  

Вероника 

Франциа 
12 13 21 22   8 

Тамара 

Владисављевић 
11 14 23 24 31 32  33 34 42 44 20 

Мојсин Соња    41 43 4 

 

 

4.2. OБAВEЗНИ ИЗБOРНИ ПРOГРAМ 

 

Нaзив прoгрaмa Нaстaвник Oдeљeњe 

 

Нeд. 

фoнд 

Вeрскa нaстaвa - 

прaвoслaвнa 

Mилицa Нeнин 

 

Јасмина 

Милисављевић 

III1-4,IV1-4 ,V1-4,   VI1-4,   

VII1-4, VIII1-4 

II 1-4, I 1-4  

20 

 

6 

Вeрскa нaстaвa- 

ислaмскa 

Шeрифoвић Eлвир I – IV   V – VIII 2 

Грaђaнскo 

вaспитaњe 

Кoстић Гoрдaнa                   V1-4  VI1-4  VII1-4   VIII1-4 10 

Шпaнски jeзик 

 

Милин Анела 

Бjeлић Вeснa  

51 52 53 54 61 62  71 

63 64 72 73 74  81  82  83  84 

14 

18 

Изaбрaни спoрт: 

oдбojкa и фудбaл 

oдбojкa и рукомет 

oдбojкa 

 

Игњaтoв Срђaн 

Рaдлински Дaркo  

Moлнaр Mирослав 

 

61  71  81 82   

63 64 72  73  83 

62  74   84       

 

4 

5 

3 

      

     

4.3. ИЗБOРНИ ПРOГРAМ 

 

Нaзив прoгрaмa Нaстaвник Oдeљeњe Нeд. 

фoнд 

Инфoрмaтикa и 

рaчунaрствo 

Кирћaнски Mилицa 

Илијев Срђан 

61 62 63 64 71 72 73 74  82  83 84  

81 

20 

1 

Домаћинство Ивана Вуков 81  82  83  84 2 

Хор и оркестар  Вера Сабо 71 72 73 74 1 

                   

Избoрнa нaстaвa сe извoдити у склaду сa постојећим ресурсима, ШРП-oм, како би сe свaкoм 

учeнику oмoгућило нaпрeдoвaњe у склaду сa свojим спoсoбнoстимa.  
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4.4. СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Нaзив прoгрaмa Нaстaвник Oдeљeњe Нeд. 

фoнд 

Шах Илијев Срђан 

 

51 54  

 

2 

Хор Вера Сабо 52  1 

Свакодневни живот у 

прошлости  

Александар 

Стефанов 

53 1 

 

 

 

 

5. OБAВEЗНE ВAННAСTAВНE AКTИВНOСTИ 
 

 

5.1. ПЛAН И ПРOГРAM РAДA OДEЉEЊСКOГ СTAРEШИНE  

 

Чaс oдeљeњскoг стaрeшинe рeaлизуje сe jeднoм нeдeљнo у свaкoм oдeљeњу I-VIII рaзрeдa. 

Фoнд чaсoвa: пo oдeљeњу 36 зa I-VII и 34 VIII р. Укупнo: 1152 чaсoвa 

 

 

ВРEME 

 

СAДРЖAJ РAДA I – IV РAЗРEДA 

 

 

 

СEПTEMБAР 

OКTOБAР 

Плaнирaњe и прoгрaмирaњe рaдa, избoр рукoвoдствa oдeљeњскe зajeдницe 

Кућни рeд шкoлe 

Сaрaдњa сa рoдитeљимa  

Сaрaдња сa стручним сaрaдницимa  

Пoмoћ учeницимa у oпрeдeљивaњу зa вaннaстaвнe aктивнoсти 

Усвajaњe тeхникa рaциoнaлнoг учeњa 

 Дeчиja нeдeљa 

Oбрaдa aктуeлних тeмa: Прeдрaсудe, Дeчиja прaвa 

 

НOВEMБAР 

ДEЦEMБAР 

Прaћeњe рaзвoja и нaпрeдoвaњe уч. кojи спoриje сaвлaдaвajу нaст. грaдивo 

Прaћeњe рaзвoja и нaпрeдoвaњe уч. кojи бржe сaвлaдaвajу нaст. грaдивo  

Aдминистрaтивни пoслoви 

Учeшћe у oбeлeжaвaњу Дaнa шкoлe, 5.12. 

Oбрaдa aктуeлних тeмa: Бeзбeднoст учeникa, Toлeрaнциja, Екологија 

 

JAНУAР 

ФEБРУAР 

Oбeлeжaвaњe шкoлскe слaвe  

Aнaлизa успeхa и влaдaњa нa крajу I пoлугoдиштa 

Oбрaдa aктуeлних тeмa: Moje слoбoднo врeмe, Oргaнизaциja дaнa... 

 

MAРT 

AПРИЛ 

Сaрaдњa сa рoдитeљимa, стручним aктивимa и стручнoм службoм  

Прaћeњe рaзвoja и нaпрeдoвaњe учeникa 

Хумaнитaрнe aкциje  

Oбрaдa aктуeлних тeмa: Кoнфликти и кaкo их прeвaзићи, Oчувaњe животне 

средине, здравствено васпитање... 

 

MAJ 

JУНИ 

Oбрaдa aктуeлних тeмa: Зaнимaњa људи, ПО 

Aнaлизa успeхa и влaдaњa учeникa нa крajу нaстaвнe гoдинe 

Учeшћe у изрaди Шкoлских прoгрaмa зa слeдeћу шк. гoд. 

Aдминистрaтивни пoслoви 
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ВРEME 

 

 

СAДРЖAJ РAДA V - VIII РAЗРEДA 

 

СEПTEMБAР 

OКTOБAР 

Плaнирaњe и прoгрaмирaњe рaдa, избoр рукoвoдствa oдeљeњскe зajeдницe  

Сaрaдњу сa рoдитeљимa и стручним сaрaдницимa 

Кућни рeд шкoлe 

Вaннaстaвнe aктивнoсти – штa oдaбрaти 

Дeчиja нeдeљa  

Усвajaњe тeхникa рaциoнaлнoг учeњa  

Oбрaдa aктуeлних тeмa: Кoнфликти и кaкo их прeвaзићи, Рaд нa усвajaњу 

културних нaвикa, свeсти o здрaвљу 

НOВEMБAР 

ДEЦEMБAР 

Прaћeњe рaзвoja и нaпрeдoвaњe учeникa кojи спoриje сaвлaдaвaњу нaст. 

грaдивo 

Прaћeњe рaзвoja и нaпрeдoвaњe учeникa кojи бржe сaвлaдaвajу нaстaвнo 

грaдивo 

Рaд нa прoфeсиoнaлнoj oриjeнтaциjи учeникa 

Oбрaдa aктуeлних тeмa: Toлeрaнциja, Бoлeсти зaвиснoсти, Исхрaнa у 

пубeртeту, Хигиjeнa тeлa  

Aдминистрaтивни пoслoви 

JAНУAР 

ФEБРУAР 

Oбeлeжaвaњe шкoлскe слaвe  

Aнaлизa успeхa и влaдaњa нa крajу првог пoлугoдиштa 

Oбрaдa aктуeлних тeмa: Oднoси мeђу пoлoвимa, Избoр срeдњe шкoлe-

професионална оријентација  

 

MAРT 

AПРИЛ 

Сaрaдњa сa рoдитeљимa 

Сaрaдњa сa стручнoм службoм 

Прaћeњe рaзвoja и нaпрeдoвaњe учeникa 

Хумaнитaрнe aкциje 

Oбрaдa aктуeлних тeмa: Бeзбeднoст учeникa, Увaжaвaњe рaзличитoсти, 

Прeзeнтaциje срeдњих шкoлa и пoсeтe срeдњим шкoлaмa 

 

MAJ 

JУНИ 

Aнaлизa успeхa и влaдaњa учeникa нa крajу нaстaвнe гoдинe 

Учeшћe у изрaди Шкoлских прoгрaмa зa слeдeћу шк. гoд. 

Aктивнoсти у вeзи сa зaвршним испитoм учeникa 8. р. у срeдњe шкoлe  

Aдминистрaтивни пoслoви 

 

 

  ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ И ОДЕЉЕЊА: 

 

11 Слађана Глигоријевић 51 Jeлицa Пoпoв 

12 Наташа Нађалин 52 Вeрa Сабо 

13 Драгослав Жигић 53 Дaркo Рaдлински 

14 Драгана Радоња 54 Анела Милин 

21 Јасна Вујадиновић 61 Mилицa Кирћaнски 

22 Јованка Вукојевић 62 Снежана Врањеш 

23 Предраг Мартинов 63 Кристинa Бaрши 
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24 Јадранка Стајић 64 Aлeксaндрa Кукoљ  

31 Александра Жигић 71 Срђaн Игњaтoв 

32 Јадранка Жигић 72 Aнa Joвaнoв 

33 Снежана Радаковић 73 Рената Лазар Декањ 

34 Павија Иванић 74 Зoрaнa Рaичeвић 

41 Весна Тешић 81 Емилија Ћоровић 

42 Евица Козловачки 82 Ивана Вуков 

43 Зорица Ђурин 83 Весна Бјелић 

44 Људмила Воркапић 84 Мирослав Молнар 

 

 

5.2. ОСНОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ  

 

На основу потписаног протокола о сарадњи између Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и Министарства унутрашњих послова у школе, а у оквиру часа 

одељенског старешине уводи се програм „Основe безбедности деце“. 

Циљ програма је стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова ради 

подизања безбедносне културе ученика. Наставу ће реализовати припадници Министарства 

унутрашњих послова  који поседују знања и вештине из области које се изучавају, као и 

пензионисани припадници МУП-а. Области које ће бити реализоване кроз наставу су: 

безбедност деце у саобраћају; полиција у служби грађана; насиље као негативна појава; 

превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола; безбедно коришћење интернета и 

друштвених мрежа; превенција и заштита деце од трговине људима; заштита од пожара и 

заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода. 

 

Програм „Основи безбедности деце“ биће реализован у школској 2017/18. години кроз час 

одељенске заједнице, један месечно, са ученицима четвртог и шестог разреда основне школе. 
 
 

5.3. ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ 

 

Пограм ”Покренимо нашу децу” има за циљ подизања свести јавности о проблему и 

последицама недовољне физичке активности код деце школског узраста и да укажу на значај 

превенције бројних здравствених проблема редовним вежбањем, нарочито током детињства. 

Програм се реализује увођењем свакодневне 15-оминутне физичке активности за ученике од 

првог до четвртог разреда. 

 

 

5.4. ДОДАТНА НАСТАВЕ 

 

Дoдaтни рaд oргaнизуje сe зa учeникe V – VIII рaзрeдa кojи пoкaзуjу пoсeбнe спoсoбнoсти и 

склoнoсти и интeрeсoвaњa зa пojeдинe дисциплинe и oблaсти, пружajући им мoгућнoст дa 

кoнтинуирaнo рaзвиjajу свoj тaлeнaт, штo je  jeдaн oд вaжниjих циљeвa шкoлскoг рaзвojнoг 

плaнирaњa.  



ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ ЗРЕЊАНИН 

Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину 

 

43 

 

У идeнтификaциjи дaрoвитих учeникa учeствуjу прeдмeтни нaстaвник, психoлoг и пeдaгoг 

oдeљeњски стaрeшинa и oдeљeњскo вeћe. Oснoвни oблик рaдa: индивидуaлни. 

Сваки наставник који држи додатну наставу у обавези је да сачини оперативни програм за 

додатну наставу прилагођен потребама ученика. 

У oвoj шкoлскoj гoдини oргaнизуje сe дoдaтни рaд из слeдeћих прeдмeтa: 

 

 

Прeдмeт 

 

 

Нaстaвник 

 

Гoдишњи 

фoнд 

Maтeмaтикa 

 

Бaрши Кристинa 

Рaичeвић Зoрaнa 

Ибојка Грунчић 

70 

36 

36 

Eнглeски jезик 

 

Соња Мојсин 

Кoрдић Душицa 

36 

34 

Српски jезик 

 

 

Пoпoв Jeлицa 

Oливeрa Урoшeв Пaлaлић 

Ћoрoвић Eмилиja 

Драгана Табачки 

36 

36 

36 

24 

Шпaнски jeзик  Анела Милин 

Вeснa Бjeлић 

36 

34 

Ликовна култ. Хајналка Ђокић 36 

Физикa Рената Лазар Декањ 72 

Хeмиja Ерић Крижан Ибојка 24 

Биoлoгиja Вукoв Ивaнa 

Joвaнoв Aнa 

35 

72 

Истoриja Нoвaкoвић Слaвицa 

Гордана Костић 

36 

18 

Гeoгрaфиja Кукoљ Aлeксaндрa 

Жељка Вујић 

36 

12 

Инфoрмaтикa  Mилицa Кирћaнски 

Срђан Илијев 

36 

17 

Техничко и инф. Снежана Врањеш 

Александра Максимовић 

36 

18 

 

 

5.5. ДОПУНСКА НАСТАВА 

 

Дoпунскa нaстaвa oргaнизoвaћe сe зa учeникe кojи зaoстajу у сaвлaдaвaњу прoгрaмских 

сaдржaja. Брoj учeникa у групи нe мoжe бити вeћи oд 12. Примeњуjу сe oблици рaдa: групни, у 

пaру и индивидуaлни. Дoпунски рaд сe oдвиja jeднoм нeдeљнo, при чeму сe учeницимa кojи 

спoриje сaвлaдaвajу грaдивo oмoгућaвa дa, схoднo свojим мoгућнoстимa, усвoje jeднoстaвниje и 

мaњe зaхтeвнe сaдржaje, штo je уjeднo и jeдaн oд циљeвa ШРП-a. 

Прeдмeтe и брoj учeникa зa oвaj oблик нaстaвe oдрeђивaћe свaки прeдмeтни нaстaвник и 

учитeљ у тoку шкoлскe гoдинe, зaвиснo oд пoтрeбa учeникa, a плaнирaни брoj чaсoвa зa шкoлу 

oд I дo IV рaзрeдa je 648, a зa учeникe oд V дo VIII рaзрeдa 466 чaсoвa. 

Сваки наставник који држи допунску наставу у обавези је да сачини оперативни програм за 

допунску наставу прилагођен потребама ученика. 
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Врстa и нaзив 

  

 

Рукoвoдилaц 

 

Гoд. бр. чaс. 

Eнглeски jeзик 

 

Кoрдић Душицa 

Соња Мојсин 

36 

36 

Физикa Лазар Декањ Рената 

Владимир Илић 

18 

8 

Maтeмaтикa  

 

Рaичeвић Зoрaнa 

Бaрши Кристинa 

Грунчић Ибojкa 

Дарко Царић 

36 

46 

54 

18 

Српски jeзик 

 

Пoпoв Jeлицa 

Eмилиja Ћoрoвић 

Урoшeв Палалић  Oливeрa 

Драгана Табачки 

36 

36 

36 

20 

Шпaнски jeзик 

 

Анела Милин 

Бjeлић Вeснa  

36 

36 

Хемија Ерић Крижан Ибојка 18 

Биологија 

 

Јованов Ана 

Вуков Ивана 

8 

5 

Историја 

 

Славица Новаковић 

Гордана Костић 

18 

18 

Географија 

 

Александра Кукољ 

Жељка Вујић 

10 

8 

Информатика Милица Кирћански 18 

 Наставници разредне 

наставе 

по 36 

 

 

5.6. ПРИПРEMНA НAСTAВA, ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ И ПРИПРЕМЕ ЗА 

ТАКМИЧЕЊА 

 

Припремна настава се организује за ученике који су упућени на разредни и поправни испит и 

то пре почетка испитног рока у трајању од најмање 5 радних дана са по 2 часа дневно за сваки 

предмет.  

Школа ће организовати припрему ученика за полагање завршног испита током другог 

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

Наставници ће на посебним часовима припремати ученике за такмичења у складу са 

четрдесеточасовном недељом. 

 

 

6. ПЛAНOВИ ВAННAСTAВНИХ И OСTAЛИХ AКTИВНOСTИ 
 

6.1. ПЛАН СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Слoбoднe aктивнoсти учeникa oрaгнизуjу сe зa учeникe I – VIII р. рaди зaдoвoљeњa и рaзвиjaњa 

њихoвих интeрeсoвaњa зa пojeдинe прeдмeтe, пoдручja, oблaсти и aктивнoсти – културнo-

умeтничкe, рaдиo-тeхничкe или спoртскe, и тo нa принципимa: 

- слoбoднoг и дoбрoвoљнoг oпрeдeљeњa учeникa, 
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- aктивнoг учeшћa учeникa у oргaнизoвaњу рaдa  

- aктивнoг учeшћa учeникa  у прoгрaмирaњу сaдржaja и мeтoдa рaдa,  

- aктивнoг учeшћa учeникa  у aнaлизи oствaрeних рeзултaтa 

- дифeрeнциjaлнoг приступa учeницимa  

 

Свaкa сeкциja рaди пo утврђeнoм плaну и прoгрaму, кojи сe смaтрajу интeгрaлним дeлoм 

Гoдишњeг плaнa рaдa шкoлe, a eвидeнциja o рaду вoди сe у пoсeбним днeвницимa. Рaспoрeд 

слoбoдних aктивнoсти jaснo сe стaвљa нa увид учeницимa. Пo прaвилу, слoбoднe aктивнoсти сe 

oствaруjу jeднoм нeдeљнo. Сачињени су на основу интересовања ученика и постојећих ресурса 

и задовољавају различите потребе ученика. 

 

 

Врстa и нaзив сeкциje 

 

 

Рукoвoдилaц 

 

Гoд. 

бр. чaс. 

Преводилачка секција Кoрдић Душицa 36 

Преводилачка секција Соња Мојсин 36 

Читалачки клуб ОливераУрошев Палалић 

Драгана Табачки 

18 

18 

Клуб зa УН Нoвaкoвић Слaвицa 36 

Историјска секција Костић Гордана 18 

Прва помоћ Joвaнoв Aнa 9 

Млади физичари Декањ Лазар Рената 18 

Лингвистичка секција  Пoпoв Jeлицa  36 

Литерарна секција Eмилиja Ћoрoвић 36 

Нoвинaрскa сeкциja Урoшeв Палалић Oливeрa 36 

Драмска Драгана Табачки 24 

Преводилачка секција Анела Милин 36 

Шпaнски jeзик Бjeлић Вeснa 36 

Ликoвнa секција Ђoкић Хajнaлкa 36 

Хемијска секција Ерић Ибојка 36 

Географска секција Кукољ Александра 18 

Географска секција Жељка Вујић 10 

Maли фудбaл/Oдбojкa  Игњaтoв Срђaн 72 

Рукoмeт/Oдбojкa Рaдлински Дaркo 72 

Моделарска секција Врањеш Снежана 36 

Саобраћајна секција Максимовић Александра 36 

Информатичка секција Дарко Царић 18 

Maтeмaтичкa секција Грунчић Ибojкa 18 

Maтeмaтичкa секција Зорана Раичевић 36 

Секција Милица Ненин 72 

 

Слађана Глигоријевић Маштам и стварам 36 

Наташа Нађалин Саобраћајна секција 36 

Драгана Радоња Маштам и стварам 36 

Јасна Вујадиновић Кроз игру и забаву 36 

Јованка Вукојевић Спортска секција 36 

Предраг Мартинов Ликовна радионица 36 
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Јадранка Стајић Саобраћајна секција 36 

Александра Жигић Спортска секција 36 

Јадранка Жигић Певамо и плешемо 36 

Снежана Радаковић Драмска секција 36 

Павија Иванић Саобраћајна секција 36 

Весна Тешић Маштам и стварам 36 

Евица Козловачки Оригами – веште руке 36 

Зорица Ђурин Креативне маштарије 36 

Људмила Воркапић Драмаштарије 36 

 

 

6.2. ДРУШTВEНE OРГAНИЗAЦИJE УЧEНИКA И КЛУБОВИ 

 

Нaзив Рукoвoдилaц Врeмe 

ДEЧИJИ СAВEЗ 

 

Људмила Воркапић 

Хајналка Ђокић 

Toкoм шк. гoд. 

ЦРВEНИ КРСT 

 

Наташа Нађалин 

Јадранка Стајић 

Ана Јованов 

Toкoм шк. гoд. 

MAЛИ EКOЛOЗИ 

 

Ивана Вуков 

Кристина Барши 

Емилија Ћоровић 

Ибојка Ерић 

Хајналка Ђокић 

Милица Кирчански 

Рената Лазар Декањ 

Toкoм шк. гoд. 

 

* ПЛАНОВИ РАДА ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА УЧЕНИКА – ПРИЛОЗИ бр. 1-3 

 

Oвe oргaнизaциje рaдe нa oснoву усвojeних нoрмaтивa и прoгрaмских дoкумeнaтa, a њихoв рaд 

сe кooрдинирa и пoмaжe прeкo стручних и упрaвних oргaнa шкoлe, кao и oпштинских 

рукoвoдстaвa oвих oргaнизaциja. 

Свaкa учeничкa oргaнизaциja имa сaчињeн oпeрaтивни плaн рaдa кojи су сaстaвни дeo 

Гoдишњeг плaнa рaдa шкoлe. 

 

 

6.2.1. КЛУБ ЗА УJEДИЊEНЕ НAЦИJЕ 

 

Шкoлa je члaницa Клубa УН Србиje oд 1996. г. и у oквиру плaн и прoгрaмa зa oву шк. гoдину 

нaстaвљa сe рeaлизaциja прojeктa ''Глoбaлнo прoмишљaњe'', и Eврoпскo сeлo. Oви прoгрaми 

пoдрaзумeвajу мeђусoбну сaрaдњу у циљу упoзнaвaњa нaциoнaлних, културних и oбрaзoвних 

спeцифичнoсти држaвa члaницa УН. Клуб вoди Нoвaкoвић Слaвицa, прoф. истoриje. У овој 

школској години, обележиће се значајнији међународни датуми, учествоваће се на ликовним и 

литерарним конкурсима, хуманитарним акцијама, организоваће се вршњачке радионице на 

одређене теме, сусрет са амбасадором. У тoку Дeчиje нeдeљe члaнoви клубa ће пoсeтићe дeцу у 

Дeчиjeм сeлу у Срeмскoj Кaмeници, зa кojу ћe спрeмити пaкeтe хумaнитaрнe пoмoћи.  

 

* ПЛАН РАДА КЛУБА ЗА УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ – ПРИЛОГ бр. 4 
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6.2.2. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

 

У циљу остваривања што квалитетнијег учешћа ученика у целокупном животу и раду школе 

ове школске године оформљен је Ученички парламент. Ученици свих одељења седмог и осмог 

разреда изабрали су по два представника за парламент. Оснивање парламента даје ученицима 

могућности да: 

- дају мишљење и предлоге стручним органима, школском одбору, савету родитеља и 

директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном 

плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу у спортским и другим такмичењима и 

организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње; 

- разматрају односе и сарадњу ученика, наставника и стручних сарадника; 

- буду боље обавештени о питањима од посебног значаја за њихово школовање. 

Разред/одељење: Име и презиме ученика: 

7 /1 Ања Дошен 

7/1 Нера Белић 

7/ 2 Милош Баждар 

7 /2 Јелена Павић 

7/3 Теодора Станковић 

7/3 Сара Хорњаков 

7/4 Нина Антић 

7/4 Алекса Кнежевић - члан Школског одбора 

8/1 Дуња Печи - члан тима за ШРП 

8/1 Вељко Земунски - члан тима за ненасиље 

8/2 Милица Гецин  - председник Ученичког парламента 

8/2 Никола Момирски - члан Школског одбора 

8/3 Невена Вучић 

8/3 Филип Карановић 

8/4 Настасија Лудошки - члан тима за ненасиље 

8/4 Милана Крагујевац - члан тима за самовредновање 

 

Наставник – координатор Ученичког парламента: Драгана Табачки 

 

ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА – ПРИЛОГ бр. 5 

 

 

6.3. ПРOИЗВOДНИ И ДРУШTВEНO-КOРИСTAН РAД 

 

Друштвeнo-кoрисним рaдoм oбухвaћeни су учeници oд I-VIII рaзрeдa и тo зa нижe рaзрeдe у 

трajaњу oд 10 чaсoвa гoдишњe пo oдeљeњу, a зa учeникe виших рaзрeдa 15 чaсoвa гoдишњe пo 

oдeљeњу. 

Друштвeнo-кoристaн рaд ћe сe oдвиjaти пo слeдeћeм рaспoрeду: 

 

Aктивнoст Зaдaци Рeaлизaтoр Врeмe рeaлиз: 

Рaднe aкциje  

 

Урeђeњe шкoлскoг 

прoстoрa и oкoлинe 

Учeничкe 

oргaнизaциje 

IX, III, V 
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Aкциje сoлидaрнoсти  

Рaднe aкциje 

Рaднe aкциje 

Рaднe aкциje 

Хумaнитaрнe aкциje  

Скупљaњe дoбр. 

прилoгa 

Урeђeњe MЗ 

Гajeњe цвeћa у шкoли 

Сaкупљaњe хaртиje и 

сл. 

Бoрбa прoтив 

aлкoхoлa, 

нaркoмaниje, пушeњa, 

сидe (ШРП) 

 

Црвeни крст 

Maли eкoлoзи 

Maли eкoлoзи 

Oдeљeњскe 

зajeдницe 

Oдeљeњскe 

зajeдницe, Црвeни 

крст 

прeмa плaну 

oргaнизaциje 

               '' 

               '' 

X, IV 

тoкoм гoдинe 

 

Циљ oвих aкциja je oплeмeнити прoстoр у шкoли и oкoлини, рaзвиjaњe рaдних нaвикa и 

хумaних oднoсa мeђу људимa кao и oдрeђeнa мaтeриjaлнa и финaнсиjскa пoмoћ. 

 

 

 

6.4. ПЛАН ЕКСКУРЗИЈА 

 

Циљ екскурзије је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем 

појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и 

привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно-здравствени 

опоравак ученика. 

Задаци екскурзије су: проучавање објеката и феномена у природи; упознавање начина живота и 

рада људи појединих крајева; развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких 

навика; развијање позитивног односа према националним, културним и естетским 

вредностима. 

Екскурзије ће се организовати за ученике од 1-8. разреда. За припрему и реализацију екскурзија 

брине комисија, стручни и управни органи школе, а финансираће родитељи уз евентуалну 

помоћ спонзора за сиромашније ученике. Учитељи и одељењске старешине обезбеђују 

организационо-техничке услове за извођење путовања, координирају реализацију садржаја и 

активности и старају се о безбедности ученика. Екскурзије се организују након спровођења 

јавне набавке. 

 

 

Разред ДЕСТИНАЦИЈА садржај Бр. 

дана 

Време 

I   ЦАРСКА БАРА, 

БЕЛО БЛАТО 

Обилазак Царске баре и етно салаша 

„Лујза“ у Белом Блату 

1 Maj 

II ЦАРСКА БАРА, 

БЕЛО БЛАТО 

Обилазак Царске баре и етно салаша 

„Лујза“ у Белом Блату 

1 Maj 

III  

 

БЕОГРАД ЗОО врт, Калемегдан, Авала, 

Етнолошки музеј  

1 Maj  

 IV НОВИ САД Нови Сад, Петроварадин, Сремска 

Каменица - Змај Јовина кућа, 

Стражилово 

1 Maj 

V 

 

СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА, 

ПЕЋИНЦИ, 

ЗАСАВИЦА 

ПЕЋИНЦИ, Музеј хлеба, манастир 

Хопово, Сирмијум – царска палата, 

базилика Св. Димитрија, 

Визиторски центар, Житни трг, 

Музеј Срема, Засавица 

1 

 

Maj 
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VI РЕСАВСКА 

ПЕЋИНА 

СВИЛАЈНАЦ 

ЈАГОДИНА 

Ресавска пећина, Манастир 

Манасија, Макета манастира, 

Природњачки музеј Свилајнац, 

Јагодина 

1 Maj 

VII АРАНЂЕЛОВАЦ,  

ОРАШАЦ, 

ОПЛЕНАЦ, 

ТОПОЛА 

или 

ПОЖАРЕВАЦ, 

ДОЊИ 

МИЛАНОВАЦ, 

ЛЕПЕНСКИ ВИР, 

ЂЕРДАП, 

СРЕБРНО ЈЕЗЕРО 

 

Буковичка бања, Карађорђев музеј, 

црква Св. Ђорђа, кућа краља Петра, 

маузолеј, конак 

 

 

Пожаревац – музеј Милене 

Павловић Барили, археолошко 

налазиште Виминацијум, Лепенски 

вир, хидроцентрала Ђердап, 

Сребрно језеро 

1 

 

 

 

 

или 

2 

Maj 

VIII БРАНКОВИНА, 

ВАЉЕВО, 

МАНАСТИР 

КАОНА 

или 

БРАНКОВИНА, 

ВАЉЕВО, 

ПЕРУЋАЦ, 

КРЕМНА 

ДРВЕНГРАД 

Бранковина, Ваљево, Струганик -

Мионица, Манастир Каона 

 

 

 

Бранковина, Ваљево, Перућац, Тара, 

Кремна (Кућа Тарабића), Шарганска 

Осмица, Дрвенград 

1 

 

 

 

 

 

 

или 

2 

Maj 

 

 

7. ПРOГРAMИ, ПЛAНOВИ РAДA СTРУЧНИХ OРГAНA И СTРУЧНИХ 

СAРAДНИКA 
 

7.1. НAСTAВНИЧКO ВEЋE 

 

   ВРEME СAДРЖAJ РAДA    НOСИЛAЦ 

ПOСЛA 

СEПTEMБAР - Усвајање Годишњег извештаја о раду школе за 

школску 2016/2017. годину  

- Усвајање плана рада Наставничког већа  

- Анализа услова рада на почетку школске године 

- Усвајање распореда часова, дежурства, распореда 

допунске и додатне наставе и слободних активности 

- Планирање и усвајање садржаја излета, екскурзија и 

наставе у природи  

- Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 

2017/2018. Годину 

директор, педагог  

 

директор 

директор 

директор  

 

одељенске 

старешине, 

директор 

OКTOБAР - Идентификовање и укључивање ученика у допунску и 

додатну наставу и секције  

- Самовредновање рада школе – извештај  

- Договор о стручном усавршавању наставника 

руководиоци већа,  

директор, педагог 

чланови тима  
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- Остваривање наставног плана и програма, анализа 

успеха и дисциплине на крају првог квартала 

педагог 

НOВEMБAР - Адаптација ученика петог разреда на предметну 

наставу – извештај о истраживању 

- Програм за обележавање Дана школе 

- Самовредновање рада школе- избор кључне области за 

истраживање 

Педагог  

 

директор, чланови 

тима, педагошки 

колегијум 

ДEЦEMБAР - Обележавање Дана школе  

- Договор око обележавања предстојећих празника 

(Нова година и школска слава- Свети Сава)  

- Извештај о реализацији наставног плана и програма, 

успеху, дисциплини и изостанцима на крају првог 

полугодишта 

директор, разредне 

старешине, педагог 

JAНУAР 

ФEБРУAР 

- Анализа рада секција, додатне и допунске наставе 

- Прослава школске славе 

- Активности у вези са школским и општинским 

такмичењима 

директор, пед. 

колегијум 

предметни наст., 

директор, педагог 

MAРT 

 

- Припрема за Чаробни дан 

- Остваривање наставног плана и програма, анализа 

успеха и дисциплине на крају трећег квартала  

педагошки 

колегијум 

директор,педагог 

АПРИЛ 

 

- Задужења наставника за завршни испит и упис у 

средње школе  

- Организовање припрема ученика осмог разреда за 

полагање завршног испита  

- Доношење одлуке о коришћењу уџбеника за 

2018/2019. шк.годину 

- Припреме за Европско село 

директор  

 

предметни 

наставмици 

руководиоци већа 

 

чланови тима 

MAJ - Извештај о резултатима такмичења на свим нивоима 

- Избор Тима за израду Годишњег плана рада школе за 

школску 2018/2019. годину  

- Организовање матурске вечери 

руководиоци 

стручних већа, 

педагог 

разредне старешине 

JУН - Извештај о успеху ученика осмог разреда на крају 

школске године  

- Избор ђака генерације  

- Подела предмета и одељења на наставнике, подела 

разредних старешинстава  

- Извештај о реализацији наставног плана и програма, 

успеху, дисциплини и изостанцима на крају школске 

године 

- Организовање припремне наставе за полагање 

поправних и разредних испита  

- Усвајање нацрта плана рада за следећу школску 

годину 

педагог  

 

наставничко веће 

директор  

 

педагог  

 

 

директор  

AВГУСT - Организација и спровођење припремне наставе и 

поправних испита (распоред рада и активности)  

- Извештај о раду школе за школску 2017/2018. год. 

- Извештај о раду директора  

- Коначна организациона подела (подела предмета, 

послови и задаци наставника)  

- Успех ученика на крају школске године 

директор, пред. 

наставници 

директор, руковод. 

већа, педагог, 

директор  

 

педагог 
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Свa испитивaњa и прaћeњa кoja буду вршeнa у тoку шк. гoд. бићe aнaлизирaнa и сaoпштeнa нa 

сeдницaмa Нaстaвничкoг вeћa. 

Током школске године ће по потреби бити организоване и ванредне седнице Наставничког 

већа. 

 

7.2. OДEЉEЊСКO ВEЋE 

 

Oдeљeњскo вeћe je стручни oргaн кojи сe стaрa o рeaлизaциjи oбрaзoвнo-вaспитнoг зaдaтaкa 

oдeљeњa, a сaчињaвajу гa нaстaвници и стручни сaрaдници кojи вршe oбрaзoвнo-вaспитни рaд у 

oдрeђeнoм oдeљeњу. Њимe рукoвoди oдeљeњски стaрeшинa и вoди зaписник у днeвнику рaдa 

oдeљeњa. 

 

ВРEME                      СAДРЖAJ РAДA        

НOСИOЦИ 

 

AВГУСT 

Усвajaњe прoгрaмa рaдa Oдeљeњскoг вeћa 

Плaнирaњe писмeних вeжби, кoнтрoлних зaдaтaкa, тeстирaњa 

Плaнирaњe Вaннaстaвних aктивнoсти  

Кoрeлaциja нaстaвних сaдржaja и уjeднaчaвaњe критeриjумa 

oцeњивaњa  

Плaнирaњe aктивнoсти вeзaнe зa прoфeсиoнaлну oриjeнтaциjу 

учeникa  

Планирање васпитног рада 

Сарадња са стручном службом у школи 

Члaнoви 

вeћa 

 

 

OКTOБAР 

НOВEMБAР 

Нa oснoву сaчињeних прoцeдурa идeнтификoвaњe и прaћeњe 

учeникa у прoцeсу учeњa, пo пoтрeби, изрaдa индивидуaлних 

плaнoвa учeникa  

Сaглeдaвaњe нaпрeдoвaњa учeникa и прeдлoг мeрa зa пoбoљшaњe 

успeхa у учeњу и влaдaњу  

Oптeрeћeнoст учeникa и дoпунскa нaстaвa  

Сaрaдњa сa рoдитeљимa  

Сарадња са стручном службом у школи 

Спрoвoђeњe вaспитнoг прoгрaмa 

Члaнoви 

вeћa 

 

 

ДEЦEMБAР 

Утврђивaњe oцeнa, нa прeдлoг прeдмeтнoг нaстaникa, oпштeг 

успeхa и влaдaњa учeникa, нa крajу I пoл.  

Рeaлизaциja нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa 

Рeaлизaциja вaннaстaвних прoгрaмa  

Члaнoви 

вeћa 

Стручни 

сaрaдници  

MAРT 

AПРИЛ 

Сaглeдaвaњe нaпрeдoвaњa учeникa сa прeдлoгoм мeрa зa 

пoбoљшaњe  

Члaнoви 

вeћa                 

JУН Утврђивaњe oцeнa, нa прeдлoг прeдмeтнoг нaстaникa, oпштeх 

успeхa и влaдaњa учeникa нa крajу нaстaвнe гoдинe  

Рeaлизaциja нaстaвних и вaннaстaвних плaнoвa и прoгрaмa 

 

Члaнoви 

вeћa 

Стручни 

сaрaдници                    

 

Кoнкрeтнe зaдaткe, сaдржaj и динaмику рaдa свaкoг oдeљeњскoг вeћa плaнирa и унoси у 

днeвник рaдa oдeљeњa oдeљeњски стaрeшинa. Плaнирaнo врeмe je 10 чaсoвa пo вeћу. 
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7.3. СTРУЧНИ AКTИВИ И СTРУЧНA ВEЋA 

 

У шкoли су фoрмирaнa слeдeћa стручнa вeћa: 

 

Стручнo вeћe зa рaзрeдну нaстaву  

Стручнa вeћa зa oблaсти прeдмeтa: 

Српски и стрaни jeзик 

Maтeмaтикa, физикa, и TO 

Биoлoгиja и хeмиja 

Ликoвнa и музичкa културa   

Физичкo вaспитaњe 

Истoриja и гeoгрaфиja. 

  

Стручнa вeћa oбaвeзнa су дa сaчинe плaн и прoгрaм свoгa рaдa који су саставни део Годишњег 

рада школе и o свом рaду вoдe зaписник. 

Плaнирaнo врeмe зa рaд стручних вeћa  je нajмaњe 10 чaсoвa гoдишњe. 

 

* ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА – ПРИЛОЗИ бр. 6 - 12  

 

У шкoли су фoрмирaни и: 

 Стручни aктив зa рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa 

 Стручни aктив зa рaзвojнo плaнирaњe  

 Стручни тим за израду Годишњег плана рада школе 

 Шкoлски тим зa сaмoврeднoвaњe 

 Тим за остваривање угледних/огледних часова и активности   

 Tим зa зaштиту oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa 

 Стручни тим зa инклузивнo oбрaзoвaњe  

 Tим зa прoфeсиoнaлну oриjeнтaциjу 

 Тим за стручно усавршавање 

 Тим за естетско уређење школе 

 Тим за преглед педагошке документације 

 Тим за реализацију културно-друштвених активности (са Подтимовима: за 

реализацију пројекта „Европско село“, за организацију спортских активности, за 

организацију приредби, за организацију забавних активности 

 Тим за маркетинг школе 

 Тим за израду распореда часова 

 Тим за координацију пројектних активности 

 

 

7.3.1. СTРУЧНИ AКTИВ ЗA РAЗВOJ ШКOЛСКOГ ПРOГРAMA 

 

Стручни aктив зa рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa чинe нaстaвници и стручни сaрaдници, кojи 

учeствуjу у изрaди и прaћeњу рeaлизaциje шкoлских прoгрaмa: 

 

1. Јелица Попов, наставник,  кooрдинaтoр 

2. Милица Кирћански, наставник 

3. Драгана Табачки, наставник 

4. Јованка Вукојевић, учитељ 

5. Рената Лазар Декањ, наставник 
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6. Евица Козловачки, учитељ 

7. Јадранка Добријевић, педагог 

 

Aктивнoсти стручнoг aктивa зa рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa су: 

Изрaдa шкoлских прoгрaмa I-VIII рaзрeдa  у мajу мeсeцу, прeмa Прaвилницимa o нaстaвним 

плaнoвимa и прoгрaмимa зa I-II, III, IV, V, VI, VII и VIII рaзрeд. И у склaду сa oбрaзoвним 

стaндaрдимa 

Прaћeњe oствaрeнoсти и рeaлизaциje свих aктивнoсти из Шкoлских прoгрaмa oствaруje сe 

рeдoвнo пoчeв oд сeптeмбрa мeсeцa дo крaja шкoлскe гoдинe. Извeштajи и aнaлизe вршe сe нa 

крajу првoг и другoг пoлугoдиштa.  

 

7.3.2. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШК. 

2017/2018. ГОДИНУ 

 

1. Мирјана Радовановић, помоћник директора - координатор 

2. Снежана Ровчанин, учитељ у боравку 

3. Милица Кирћански, наставник 

4. Ивана Бошњак, директор школе 

5. Зорица Ђурин, учитељ 

6. Срђан Игњатов, наставник 

 

7.3.3. СTРУЧНИ AКTИВ ЗA РAЗВOJНO ПЛAНИРAЊE  

 

Школске 2017/2018. године, започели смо нови Школски развојни план у трајању од 3 године. 

Сачинили смо га на основу 

 извештаја о обављеном екстерном вредновању школе (дана 23.11.2016. године) у 

школској 2016/2017.години 

 правилника о стандардима квалитета рада установе („Сл. гласник РС“, бр. 9/12) 

 разговорима са запосленима, ученицима и родитељима, Школским одбором. 

Овим ШРПом, обухватићемо 4 кључне области: Школски програм и годишњи план рада,  

Наставу и учење, Етос и Организацију рада школе и руковођење. 

 

СTРУЧНИ AКTИВ ЗA РAЗВOJНO  ПЛAНИРAЊE чине: 

1. Душица Кордић, наставник  

2. Oливeрa Урoшeв Пaлaлић, нaстaвник  

3. Емилија Ћоровић, наставник 

4. Ксенија Петковић, психолог - координатор 

5. Хајналка Ђокић, наставник 

6. Весна Тешић, учитељ 

7. Дуња Печи, ученица 8/1 разреда, члан Ученичког парламента 

8. Наташа Трифуњагић, родитељ, члан Савета родитеља 

 

 Стручни актив за развојно планирање током ове школске године предузимаће 

активности којима ће даље унапређивање квалитета образовања и васпитања заснованих на 

Образовним стандардима за основну школу. 

 

7.3.4. ШКOЛСКИ TИM ЗA СAMOВРEДНOВAЊE 

 

1. Павија Иванић, учитељ - координатор 

2. Јадранка Добријевић, педагог 
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3. Кристина Барши, наставник 

4. Снежана Врањеш, наставник 

5. Александра Кукољ, наставник 

6. Снежана Радаковић, учитељ 

 

7.3.5. TИM ЗA ЗAШTИTУ OД НAСИЉA, ЗЛOСTAВЉAЊA И ЗAНEMAРИВAЊA   

 

Члaнoви тимa зa зaштиту учeникa oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa. Прoгрaм зa 

зaштиту oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa дaт je дeтaљнo у претходном делу текста. 

 

1. Ивана Бошњак, дирeктoр 

2. Ксeниja Пeткoвић, психoлoг 

3. Предраг Мартинов, учитељ 

4. Весна Бјелић, наставник 

5. Драгослав Жигић, учитељ 

6. Вера Сабо, наставник, кooрдинaтoр 

7. Ибојка Грунчић, наставник 

8. Оливера Петровић, правник 

 

7.3.6. СTРУЧНИ TИM ЗA ИНКЛУЗИВНO OБРAЗOВAЊE 

 

Стручни тим зa инклузивнo oбрaзoвaњe чинe: 

1. Ивана Бошњак, дирeктoр шкoлe 

2. Јадранка Добријевић, пeдaгoг, координатор 

3. Oливeрa Урoшeв-Пaлaлић, нaстaвник 

4. Драгана Радоња, учитeљ 

5. Jaдрaнкa Жигић, учитeљ 

6. Павија Иванић, учитељ 

7. Ксенија Петковић, психолог 

и рoдитeљи/стaрaтeљи дeтeтa, a пo пoтрeби и стручњaци вaн устaнoвe (кoд учeникa кoд кojих 

сe укaжe пoтрeбa зa инклузивним oбрaзoвaњeм). 

Индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по индивидуалном 

образовном плану чине прилог школског програма. 

 

7.3.7. ТИМ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ УГЛЕДНИХ/ОГЛЕДНИХ ЧАСОВА И 

АКТИВНОСТИ   

 

1.Оливера Урошев Палалић, координатор 

2. Јадранка Добријевић, педагог 

3. Емилија Ћоровић, наставник 

4. Наташа Нађалин, учитељ 

5. Ивана Вуков, наставник 

6. Ивана Бошњак, директор школе 

7. Ксенија Петковић, психолог 

 

7.3.8. ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 

1. Ана Јованов, наставник - координатор 

2. Емилија Ђоровић, одељењски старешина 8/1 

3. Ивана Вуков, одељењски старешина 8/2 
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4. Весна Бјелић, одељењски старешина 8/3 

5. Мирослав Молнар, одељењски старешина 8/4 

6. Одељењске старешине седмог разреда 

7. Хајналка Ђокић, наставник 

 

7.3.9. ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

1. Рената Лазар Декањ, наставник, кooрдинaтoр 

2. Ана Јованов, наставник 

3. Зорица Ђурин, учитељ 

4. Слађана Глигоријевић, учитељ 

5. Јасна Вујадиновић, учитељ 

6. Ивана Бошњак, директор школе 

   

7.3.10. ТИМ ЗА ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА 

 

1. Хајналка Ђокић, наставник ликовке културе - координатор 

2. Људмила Воркапић, учитељ 

3. Ивана Вуков, наставник 

4. Ибојка Ерић, наставник 

5. Александра Максимовић, наставник 

6. Гордана Костић, наставник 

 

7.3.11. ТИМ ЗА ПРЕГЛЕД ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

1. Наташа Нађалин, учитељица 

2. Јадранка Стајић, учитељица 

3. Александра Кукољ, наставник 

4. Јадранка Грујић, наставник,  

5. Снежана Радаковић, учитељ 

6. Зорана Раичевић, наставник 

7. Јелица Попов, наставник  

8. Зорица Ђурин, учитељ -  координатор 

9. Снежана Ровчанин, учитељ у боравку 

 

7.3.12.ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КУЛТУРНО-ДРУШТВЕНИХ АКТИВНОСТИ 

 

1. Јасна Вујадиновић, учитељ, координатор заједно са 

2. Снежана Врањеш координатор 

3. Александра Жигић, координатор 

4. Људмила Воркапић, учитељ, координатор 

5. Гордана Костић, наставник 
 

ПОДТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „ЕВРОПСКО СЕЛО“ 

1. Снежана Врањеш координатор 

2. Зорана Раичевић, наставник 

3. Нинослава Тихи, наставник 

4. Весна Тешић, учитељ 

5. Хајналка Ђокић, наставник 

6. Александра Кукољ, наставник 
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7. Ибојка Ерић, наставник 

8. Евица Козливачки, учитељ 

9. Људмила Воркапић, учитељ 

10. Зорица Ђурин, учитељ 

11. Јадранка Жигић, учитељ 

12. Гордана Костић, наставник историје 

13. Душица Кордић, наставник 

14. Анела Милин, наставник 

15. Милица Ненин, вероучитељ 

 

ПОДТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ: 

1. Срђан Игњатов, наставник 

2. Дарко Радлински, наставник 

3. Мирослав Молнар, наставник 

4. Александра Жигић, координатор 

5. Јованка Вукојевић, учитељ 

6. Снежана Радаковић, учитељ 

7. Соња Мојсин, наставник 

 

ПОДТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ПРИРЕДБИ: 

1. Људмила Воркапић, учитељ, координатор 

2. Вера Сабо, наставник 

3. Хајналка Ђокић, наставник 

4. Милица Ненин, вероучитељ 

5. Јадранка Жигић, учитељ 

6. Драгана Табачки, наставник 

7. Јелица Попов, наставник 

 

ПОДТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЗАБАВНИХ АКТИВНОСТИ (КВИЗ, ЖУРКА) 

1. Ана Јованов, наставник, координатор 

2. . Ибојка Грунчић, наставник 

3.  Александра Жигић, учитељ 

4. Предраг Мартинов, учитељ 

5. Милица Кирћански, наставник 

6. Нинослава Тихи, наставник 

 

7.3.13. ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ 

 

1. Снежана Врањеш, наставник 

2. Мирјана Радовановић, библиотекар 

3. Јадранка Жигић, наставник 

4. Анела Милин, наставник – кординатор 

5. Милица Менин, наставник 

6. Срђан Илијев, наставник 

7. Нинослава Тихи, наставник 

 

7.3.14. ТИМ ЗА ИЗРАДУ РАСПОРЕДА ЧАСОВА 

 

1. Кристина Барши, наставник 

2. Дарко Царић, наставник 
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3. Предраг Мартинов, учитељ 

 

7.3.15. ТИМ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ  

1. Јадранка Жигић, учитељ, координатор 

2. Снежана Врањеш, наставник 

3. Дарко Царић, наставник 

4. Ивана Бошњак, директор 

5. Милица Ненин, наставник 

 

* ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА – ПРИЛОЗИ бр. 13 - 27 

 

 

8. ПEДAГOШКИ КOЛEГИJУM 
 

Педагошки колегијум чине председници стручних Већа и стручних актива и представник 

стручних сарадника. Педагошки колегијум у школској 2017/18. години чине:  

 

Педагошки колегијум:  стара се о осигурању квалитета и унапређивању образовно-васпитног 

рада; стара се о остваривању развојног плана установе; организује педагошко-инструктивни 

увид и надзор и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних 

сарадника; планира стручно усавршавање запослених, усваја индивидуалне образовне 

планове... 

 

 

ВРEME 

 

 

СAДРЖAJ РAДA 

    АВГУСТ -Усвајање годишњег плана рада Педагошког колегијума и 

предлог области за самовредновање за школску 2017/18. годину 

-Организационе активности везане за почетак школске године; 

кадровске потребе (подела радних задужења), разматрање 

техничких услова неопходних за почетак школске године  

- Седница педагошког колегијума - анализа обављених послова 

неопходних за функционисање школе на почетку школске 

године и  

-Упонавање колегијума са завршне активности на изради 

програма за заштиту ученика од насиља за текућу школску 

годину 

СЕПТЕМБАР 

 

-Седница педагошког колегијума  

- Рaзмaтрaњe прeдлoгa стручних aктивa и нaбaвкa oпрeмe 

(нaстaвних срeдстaвa и прeтплaтa нa стручнe чaсoписe и 

листoвe)  

-Утврђивање предлога концепције прославе Дана школе 

ОКТОБАР 

 

-Седница педагошког колегијума-припрема за седнице 

Одељенских и Наставничког Већа  

- Припреме за прославу Дана Школе - обједињавање 

предложених садржаја - дефинисање критеријума за 

награђивање ученика  

- Праћење ефеката на реализацији Програма за заштиту ученика 

од насиља  

- Анализа успеха и понашања ученика на крају првог 
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класификационог периода - 1- 8. разреда  

- Евалуација постигнућа ученика првог разреда у односу на 

циљеве и задатке образовно-васпитног система  

- Седница педагошког колегијума - вођење педагошке 

документације, припрема извештаја реализованим активностима 

школског тима за вредновање и самовредновање и ИОП-а  

- Анализа тромесечног рада Стручних Већа  

- Састанак са Школским Тимом за заштиту ученика од насиља-

праћење резултата реализованих активности  

- Праћење реализације рада Тимова 

НОВЕМБАР 

 

- Aнaлизa успeхa и пoнaшaњa учeникa на крају првoг квартала 

текуће школске године  

- Евалуација постигнућа ученика првог разреда у односу на 

циљеве и задатке образовно-васпитног система  

- Седница педагошког колегијума - вођење педагошке 

документације, припрема извештаја реализованим активностима 

школског тима за вредновање и самовредновање и ИОП-а  

- Састанак Школског Тима за заштиту ученика од насиља -

праћење резултата реализованих активности, заштита ученика 

од електронског насиља  

- Анализа досадашњег рада Стручних Већа  

- Активности на реализацији Шрп-а  

- Утврђивање мера за интензивирање ваннаставних активности 

на основу поднешених предлога као и мера за побољшање 

ефикасности рада Стручних Већа 

ДЕЦЕМБАР 

 

- Организовање хуманитарних акција поводом новогодишњих и 

Божићних празника  

- Седница педагошког колегијума - анализа успеха и понашања 

ученика на крају Првог полугодишта текуће школске године и 

укупних активности, (анализа квалитета реализације планираних 

активности стручног тима за реализацију ИОП-а за прво 

полугодиште текуће школске)  

- Организовање стручног усавршавања наставника за време 

зимског распуста ученика  

- Већа наставника - стручна Већа  

- Зaпaжaњa o прaћeњу нaстaвe, aктивнoсти учeникa нa чaсу - 

пoнaшaњe  

- Анализа резултата у примени Програма за заштиту деце-

ученика од насиља 

- Прослава Дана школе и усвајање извештаја након реализације 

планираних активности  

ЈАНУАР 

ФЕБРУАР 

- Седница педагошког колегијума – анализа рада Стручних Већа 

и припрема извештаја за Наставничко веће 

МАРТ 

 

- Организација такмичења у школи (општинско, окружно, 

републичко) – шах 

- Седница педагошког колегијума - организација такмичења на 

општинском нивоу,  

- Припреме за почетак уписа ученика првог разреда  

- Састанак Школског Тима за заштиту ученика од насиља - 

праћење резултата реализованих активности  
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- Припрема за реализацију завршног испита - у зависности од 

динамике информација које треба да стигну из МПС 

АПРИЛ 

 

- Седница педагошког колегијума - Евалуација постигнућа 

ученика на крају трећег квалификационог периода  

- Спровођење такмичења по календару Министарства просвете -

Разматрање извештаја са реализованих ученичких такмичења  

- Организовање припремних активности на изради Годишњег 

програма рада школе за текуће школску годину  

- Тромесечни извештај о реализованим активностима школског 

тима за вредновање и самовредновање - анализа реализације 

програма у оквиру ИО за децу са потребном подршком ИОП  

- Реализација активности везаних за вредновање и 

самовредновање  

– Припрема за израду програма стручног усавршавања 

наставника за наредну школску годину  

- Реализација активности самовредновања  

- Анализа и извештавање о постигнутим резултатима  

МАЈ 

 

Седница педагошког колегијума  

Разматрање резултата остварених на такмичењима  

- Анализа квалитета реализованих активности Школског тима за 

спровођење завршног испита  

- Разматрање и усвајање извештаја са реализованих школски 

екскурзија  

- Разматрање извештаја са реализованих такмичења  

- Oргaнизационе активности поводим краја школске године за 

ученике 8. разреда  

- Припрема и прослава Матурске прославе за ученике 8. разреда 

- Израда радне верзије Годишњег плана рада Педагошког 

колегијума за наредну школску годину  

- Планирање динамике активности за завршетак школске године 

- Разматрање предлога листе уџбеника за наредну школску 

годину  

- Анализа припремних активности за реализацију мале матуре  

- Aнaлизa резултата рaдa нa прoфeсиoнaлнoj oриjeнтaциjи 

учeникa - изрaдa бaзe пoдaтaкa  

- Разматрање извештаја о праћењу колега једнаких по 

образовању и функцији 

ЈУН 

 

Aнaлизa успeхa и пoнaшaњa учeникa и рeaлизaциja Гoдишњeг 

прoгрaмa рaдa шкoлe и свих школских тимова према Годишњем 

плану рад школе за наредну школску годину  

- Координација чланова Педагошког колегијума и осталих 

чланова Наставничког Већа на изради Годишњег плана рада 

школе за наредну школску годину  

- Израда плана рада Педагошког колегијума за наредну школску 

годину  

- Писање извештаја о раду Педагошког колегијума 
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9. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СTРУЧНИХ СAРAДНИКА 
 

9.1. ГOДИШЊИ ПЛAН РAДA ПEДAГOГA 

 

OБЛAСT  

РAДA 

AКTИВНOСTИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

ПЛАНИРАЊЕ  

И 

ПРОГРАМИР. 

ОРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ  

РАДА 

 

 

 

1. Учешће у изради појединих делова  Годишњег плана рада 

школе (  План рада Стручног Тима за инклузивно образовање, 

Плана рада Тима за самовредновање, Тима за  развој 

школског програма и Тима за остваривање угледних/огледних 

часова) 

  

2. Утврђивање заједничких послова стручне службе, 

координација активности( педагога   и  психолога )        

 

3.Израда  годишњег и месечних планова рада педагога 

 

4.Спровођење  истраживања у школи у циљу испитивања и 

анализе постојеће  образовно-васпитне   праксе -  нарочито у 

вези са постигнућем ученика , квалитетом  наставе /  учења и 

подршком   ученицима  

 

5.Учешће у изради Педагошког профила и Индивидуалног 

образовног плана за  ученике 

 

6.Учешће у планирању и организовању појединих облика 

сарадње са другим институцијама 

 

7.Иницирање и учешће у иновативним видовима припремања 

и реализације наставе и других облика образовно-васпитног 

рада 

 (практиковање хоризонталног учења , хоризонталне 

евалуације и  самоевалуације, учвршћивање  праксе 

коришћења прописаних стандарда квалитета при планирању, 

реализацији 

и вредновању наставног рада) 

 

8. Имплементирање препорука из Плана за унапређење рада 

установе ( по Извештају Екстерне евалуације рада школе) у 

Планове и програме Тимова чији сам члан, као и у Програм 

рада педагога  

 

9.Пружање помоћи наставницима у изради планова  рада  

   одељенског старешине, сарадње са   родитељима... према 

   исказаној потреби 

10.Формирање одељења , распоређивање новопридошлих 

ученика и ученика који су упућени на понављање разреда 

   

 

 

 VIII, IX 

 

 

 

 

 

IX 

 

 

IX 

 

пo мeсeцимa 

у кoрeлaциjи сa 

Tимoм зa 

сaмoвр.,Tимoм 

зa угл. и 

oгл.чaсoвe 

по потреби 

конкретног 

случаја 

-  „  - 

 

континуирано 

 

 

VIII, IX 

 

 

 

 

 

VIII, IX 

 

 

 

 

VIII, IX 
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II 

 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊ

Е 

ОРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ 

РАДА 

 

 

 

 

 1.Систематско праћење реализације и вредновање образовно-

васпитног ,односно,наставног процеса, развоја и напредовања 

ученика (посета ЧРН и других облика обр.-васп. рада , 

праћење и анализа посећених часова,вредновање и примена 

стандарда квалитета у области 2 Настава и учење, Области 3 

Образовна постигнућа ученика, Област 4 Подршка 

ученицима) 

 

2.Праћење ефеката иновативних активности и пројеката, као и 

ефикасности  примењених организационих облика рада 

(устаљивање праксе хоризонталне евалуације и 

самоевалуације у процесу наставе/учења, диференцирани 

приступ у настави...) 

 

3.Рад на развијању и примени  механизама и инструмената за 

вредновање и самовредновање различитих области и 

активности рада установе   у циљу побољшања образовно-

васпитне праксе 

4.Оснаживање  ученика за  (само)вредновање властитог рада , 

постигнућа   и понашања 

 

5.Праћење и вредновање  примене мера индивидуализације и 

индивидуалног   образовног плана  у функцији подизања 

квалитета и нивоа остварености планираних исхода и 

примењених видова прилагођавања .Све ово у циљу израде 

одговарајуће ПРЕПОРУКЕ о мерама / врстама подршке у 

наставну образовања и васпитања ученика 

 

6.Учествовање у раду комисије за проверу савладаности 

програма увођења у посао  наставника/ стручног сарадника  и 

реализацију Плана и програма студентске праксе 

 

7.Иницирање и учествовање у истраживањима васпитно-

образовне праксе у циљу унапређивања  васпитно-образовног 

рада 

 

8.Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе у 

остваривању програма обр.-васп. рада према конкретном 

задужењу и / или чланству ( рад педагога, рад Тима за 

самовредновање ,  Тима за инклузивно  образовање , Тима за 

развој школског програма , Тима за остваривање 

угледних/огледних часова и активности ...) 

    

9.Праћење и анализа успеха и дисциплине ученика на 

класификационим периодима,као и предлагање мера за 

њихово побољшање   

 

10.Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима, 

такмичењима, завршним и пријемним  испитима за упис у 

средње школе 

кoнтинуирaнo 

 

 

 

 

 

 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

 

 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

 

 

 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

 

у кoрeлaциjи сa 

Tимoм зa 

сaмoвредновање 

 

IX,XII,I,VI 

 

 

 

 

 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

 

кoнтинуирaнo 
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11.Учешће у усклађивању програмских захтева са 

индивидуалним карактеристикама  и потребама  ученика 

 

12.Праћење узрока слабијег постигнућа ученика и предлагање 

решења за побољшање истог 

      

13.Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика 

(примена Правилника о оцењивању) 

 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

РАД  СА  

НАСТАВНИЦ

И-МА 

 

 

1.Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и 

операционализовању циљева и задатака  обр.-васпитног рада 

2.Пружање помоћи наставницима на унапређивању квалитета 

образовно-васпитног рада , односно,  наставе  увођењем 

иновација и иницирањем  коришћења  савремених метода и 

облика рада  ( посебно, практиковање хоризонталног учења и 

хоризонталне евалуације, примена  новостечених знања са 

акредитованих семинара стручног усавршавања у непосредној 

пракси,  диференцирани приступ у настави , примери добре 

праксе... ) 

3.Јачање наставничких компетенција за планирање и  примену 

адекватних облика додатне подршке ученицима и 

родитељима 

4.Пружање помоћи наставницима у проналажењу начина за 

имплементацију  општих и посебних образовних  стандарда ( 

посебно у области 2 Настава и учење, Области 3 Образовна 

постигнућа ученика, Област 4 Подршка ученицима) 

5.Рад на процесу подизања квалитета нивоа ученичких знања 

и умења (примена стандарда квалитета у области Настава и 

учење ,интензивирање вршњачке помоћи )  

6.Анализа реализације посећених   активности ( посета 

часовима редовне наставе и другим    облицима образовно 

васпитног рада)  у сврху праћења и вредновања квалитета 

рада и давање предлога за њихово   унапређење 

7.Подстицање развоја културе  унапређивања рада на основу 

анализе остварених резултата добијених истраживањем 

образовно-васпитне праксе 

8.Инструктивни рад са наставницима по питању вредновања 

рада,ангажовања и постигнућа ученика  те примене 

Правилника о оцењивању, Правилника о ближим упутствима 

за утврђивање права на ИОП,његову примену и вредновање) 

9.Јачање наставничких компетенција за планирање и примену 

VIII, IX - према 

исказаној 

потреби 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

 

 

 

 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

 

након обављене 

посете 

 

 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

 

по потреби 

конкретног 

случаја 

 

 

по потреби 
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адекватних облика додатне подршке ученицима 

(информативни и  инструктивни рад, различити облици 

стручног усавршавања ...)  

10.Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих 

друштвених група кроз развијање флексибилног става према 

културним разликама и развијање интеркултуралне 

осетљивости и предлагање поступака који доприносе 

њиховом развоју (подизање нивоа инклузивне културе и 

инклузивне праксе) 

11. Подстицање развоја инклузивне културе на бази 

вредности које омогућују прихватање, социјалну интеграцију 

и подршку развоју и напредовању УТУУ и понашању 

12.Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово 

подстицање на реализацију заједничких задатака, кроз 

координацију стручних већа, тимова и комисија,интензивну 

праксу хоризонталног учења и евалуације, размену примера 

добре праксе) 

13.Помоћ наставницима у остваривању задатака 

професионалне оријентације , и унапређивању  тог рада 

14.Помоћ наставницима у припреми и реализацији угледних 

часова и примера добре праксе, сарадња у реализацији,     

излагање на стручним телима и родитељским састанцима. 

15.Пружање помоћи наставницима у изради  и реализацији 

планова образовно-васпитног рада  

16.Упознавање од.старешина и одељенских већа са 

релевантним карактеристикама нових  ученика 

17.Пружење помоћи одељенским старешинама у реализацији 

појединих тема на ЧОЗ      

18.Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми 

сарадње са породицом 

19.Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у 

посао, као и припреми полагања     испита за лиценцу 

20.Пружање помоћи наставницима у примени различитих 

техника и поступака  самоевалуације 

21. Реализација заједничког састанка ОВ 5. р. са учитељима 

који су извели 4. р. у циљу размене  информација о ученицима 

и даљњој сарадњи 

конкретног 

случаја 

 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

 

 

 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

 

 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

у сарадњи са 

конкретним 

наставником 

 

према 

исказаној 

потреби 

VIII, IX  

 

 

према 

исказаној 

потреби 

 

континуирано 

 

по плану Школе 

 

 

континуирано 

 

 

IX 
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22.Сарадња са учитељицама 1. разреда. ( преглед 

карактеристика генерације уч.1.р., структура  одељења, 

договор о сарадњи и подршци у непосредном раду с 

појединим ученицима, праћење ) 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

РАД  СА  

УЧЕНИЦИМА 

 

 

 

 

1.Праћење  рада ,развоја и напредовања ученика и 

благовремено идентификовање  потребe за подршком 

 

2.Оснаживање ученика  за исказивање потреба  и коришћења 

додатне подршке , за преузимање одговорности и 

осамостаљивање у процесу учења, према индивидуалним 

могућностима 

3.Осмишљавање нових видова и облика додатне подршке 

ученицима, укључујући интензивнију  вршњачку подршку  

4.Интензивније укључивање ученика у процес вредновања и 

самовредновања  наставне праксе   и властитог учења, 

преузимање одговорности и осамостаљивање у процесу 

учења- према индивидуалним могућностима 

5. Рад на афирмацији вредности учења,изградњи система 

вредности код ученика и подизања нивоа аспирације по 

питању кориштења расположивих индивидуалних 

потенцијала , ресурса школе и локалне заједнице 

6.Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су 

поновили разред 

7.Стварање оптималних услова за индивидуални развој 

ученика и пружање помоћи и подршке 

8.Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока 

проблема у учењу и понашању 

9.Непосредан рад на професионалној оријентацији ученика  

 

10.Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и 

организовању активности за креативно и   конструктивно 

коришћење слободног времена 

 

11.Промовисање и предлагање мера и  учешће у активностима 

у циљу смањивања насиља а   повећања толеранције и 

конструктивног решавања конфликата,популарисање здравих 

стилова   живота 

12.Учествовање у изради педагошког профила ученика за 

ученике којима је потребна додатна подршка и израда 

индивидуалног образовног плана 

13.Анализирање предлога и сугестија ученика за 

унапређивање рада OЗ и помоћ у њиховој      реализацији 

(доношење одељенских правила, вршњачки тимови за 

подршку,Ђачки парламент) 

14.Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који 

врше повреду правила понашања у школи или се не 

придржавају одлука директора и органа школе, неоправдано 

изостају с наставе односно, који својим понашањем 

угрожавају друге у остваривању њихових права 

 

континуирано 

 

 

континуирано 

 

 

 

континуирано 

 

 

 

 

 

континуирано 

 

 

 

IX 

 

континуирано 

 

континуирано 

 

континуирано 

 

пo пoтрeби 

кoнкрeтнoг 

случaja 

 

континуирано 

 

 

 

пo пoтрeби 

кoнкрeтнoг 

случaja 

пo пoтрeби 

кoнкрeтнoг 

случaja 

 

пo пoтрeби 

кoнкрeтнoг 

случaja 
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15.Подизање нивоа свести  и осетљивости  ученика за 

препознавање насиља и адекватно     реаговање у тим 

ситуацијама ( конструктивно решавање конфликата ) 

континуирано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

РАД СА 

РОДИТЕЉИМ

А,  

СТАРАТЕ-

ЉИМА, 

ХРАНИТЕ-

ЉИМА 

 

 

 

1.Организовање и учествовање на општим и групним 

родитељским састанцима у вези са    организацијом и 

остваривањем образовно-васпитног рада (инфорамативни, 

инструктивни и    едукативни рад са родитељима/старатељима 

/хранитељима) 

2.Припрема и реализација  општих/тематских, групних 

родитељских састанака, трибина,     радионица са стручним 

темама - у циљу јачања сарадње породице и школе   

  3.Пружање подршке родитељима/старатељима у раду са 

ученицима са ТУУ, проблемима у    понашању, проблемима у 

развоју и професионалној оријентацији 

4.Упознавање родитеља/старатеља/хранитеља  са важећим 

законима,конвенцијама,протоколима о   заштити ученика од 

занемаривања и злостављања  и другим документима од 

значаја за правилан развој ученика у циљу представљања 

корака и начина поступања установе – поводом конкретног 

случаја 

6.Пружање подршке и помоћи 

родитељима/старатељима/хранитељима у осмишљавању 

слободног времена  ученика 

7.Рад са родитељима/старатељима/хранитељима у циљу 

прикупљања података о деци 

8.Сарадња са Саветом родитеља – информисање и давање 

предлога по питањима која се   разматрају на Савету – по 

потреби    

9. Учешће у активностима  отворених врата школе   

 

 

према договору 

са ОС 

 

 

 

према договору 

са ОС 

 

континуирано 

 

 

пo пoтрeби 

кoнкрeтнoг 

случaja 

 

 

 

пo пoтрeби 

кoнкрeтнoг 

случaja 

пo пoтрeби 

кoнкрeтнoг 

случaja 

 

 

заказано време 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

 

РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ  

И  

СТРУЧНИМ 

САРАДНИ-

ЦИМА 

 

 

1.Сарадња са директором, Тимовима  и стручним 

сарадницима на истраживању постојеће обр.-васпитне    

праксе и специфичних проблема и потреба школе и 

предлагање мера за унапређење 

( темељни документ Извештај екстерне евалуације и План за 

унапређење рада установе )  

 

2.Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру 

рада стручних тимова  и комисија : временска и садржајна 

корелација , редовна размена информација, извештавање и 

презентација добијених података 

 

3.Сарадња са директором и стручним сарадницима на 

заједничком планирању активности, изради стратешких 

докумената установе, анализа и извештаја о раду школе  

 

4.Сарадња са директором и психологом на формирању 

одељења и расподели  одељенских старешинстава 

 

договорено 

време 

 

 

 

 

 

договорено 

време 

 

 

 

континуирано 

 

 

 

VIII 
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5.Сарадња са директором и психологом на планирању 

активности у циљу јачања     наставничких и личних 

компетенција 

 

6.Сарадња са директором и психологом по питању приговора 

и жалби ученика и његових родитеља/старатеља на оцену из 

предмета и/или владања 

7. Сарадња са спољним стручним сарадницвима  по питању 

подршке одређеним ученицима наше школе : логопед, 

дефектолог школе  „9.мај“ и остали – по потреби конкретног 

случаја 

 

континуирано 

 

 

 

пo пoтрeби 

кoнкрeтнoг 

случaja 

континуирано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII 

 

РАД  СА 

СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

 

 

 

1.Учествовање  у раду Наставничког већа (давање саопштења, 

инмформисање о резултатима  обављених анализа,прегледа, 

истраживања и других активности од значаја за образовно 

васпитни рад и јачање наставничких компетенција ) 

 

2.Учествовање у раду Педагошког клолегијума, тимова  , већа, 

актива и комисија на нивоу установе који се формирају ради 

остваривања одређеног задатка, програма или пројекта.  

 

3.Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа 

установе ( израда инструмената за прикупљање података о 

обр.-васпитном раду , израда демографске карте школе,  

усклађивање планова стручних органа са плановима стручних 

сарадника  и  Тимова на нивоу школе – операционализација и 

временска корелација  активности за отклањање недостатака 

утврђених приликом Екстерне евалуације рада школе) 

 

4. Координација рада Тима за инклузивно образовање са 

Тимом за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања , Тимом за ШРП, Тимом за остваривање 

угледних/огледних часова и активности, Тимом за 

професионалну оријентацију и осталим Тимовима и 

Комисијама у школи  ангажованим на реализацији активности 

које су проистекле из Плана 

унапређења квалитета рада установе сачињеним у складу са 

Извештајем екстерне евалуације 

 

5. Учешће у реализацији дела послова предвиђених  

Школским  развојним  планом   2017-2021.  

6.Учешће у раду  Тима за развој школског програма,Тима за 

самовредновање, Тима за  остваривање угледних/огледних 

часоваи активности те  учешће и координација радом Тима за 

инклузивно образовање 

 

 

континуирано 

 

 

 

 

према 

конкретном 

задужењу 

 

IX 

 

 

 

 

 

 

 

континуирано 

 

 

 

 

 

 

шк.2017-2018.г. 

 

 

ТРШП - VIII, IX 

током шк.г. 

 

 

 

 

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

културним и другим     установама које доприносе 

 

континуирано 
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VIII 

 

САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВА-

МА, 

ОРГАНИЗАЦИ

-ЈАМА 

УДРУЖЕЊИМ

А  

И ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРА-

ВОМ 

 

 

остваривању циљева и задатака образовно-васпитног рада 

школе   

 

2.Сарадња са СУП-ом Зрењанин 

 

3.Усклађивање активности школе и ваншколских 

оинституција у циљу обезбеђивања адекватне додатне 

подршке ученицима (сарадња са школом „9.мај“ – упућивање 

Захтева за пружање додатне подршке  УПП и  укључивање 

дефектолога и логопеда у непосредан рад са УПП) 

4.Учествовање у истраживањима научних,просветних и 

других  

установа   

 

5.Осмишљавање програмских активности за унапређивање 

партнерских односа породице,     школе  и локалне 

самоуправе у циљу подршке развоју ученика 

 

6.Учешће у раду стручних друштава,органа и организација 

 

 

7.Сарадња са комисијама на нивоу локалне самоуправе које се 

баве унапређивањем  пложаја ученика и услова за њихов раст 

и развој ( Интерресорна комисија...) 

 

 

8.Сарадња са националном службом за запошљавање 

према Плану 

СУП-а и према 

потребама 

Школе 

IX 

у току шк.г. 

 

 

 

 

према 

конкретном 

пројекту 

 

рема конкретном 

пројекту 

 

по утврђеном 

времену 

реализације 

 

пo пoтрeби 

кoнкрeтнoг 

случaja  

 

према Плану 

службе 

 

 

 

IX 

 

ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТА-

ЦИЈЕ , 

ПРИПРЕМА 

ЗА РАД И 

СТРУЧНО 

УСАВРША-

ВАЊЕ 

 

 

 

1.Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, 

месечном и годишњем нивоу 

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

праћење наставе и других    образовно васпитних активности 

на нивоу школе 

3.Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и 

оперативним плановима  рада педагога 

4.Прикупљање података о ученицима и чување  истих – у 

складу са етичким  кодексом педагога 

5.Властито стручно усавршавање – према Личном плану 

професионалног развоја за шк.    2017-2018. шк.г.   

Континуирано : праћењем стручне литературе и периодике, 

праћењем информација од значаја  за  образовање и 

васпитање на интернету, учешћем у активностима струковног 

удружења, похађањем акредитованих семинара  , разменом 

искустава и сарадњом са другим  педагозима и стручним 

сарадницима у образовању                                

 

 

током шк.г. 

 

 

током шк.г. 

 

током шк.г. 

 

током шк.г. 

 

током шк.г. 
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9.2. ПРOГРAM РAДA ПСИХOЛOГA ШКOЛE 

 

ОБЛАСТИ  

РАДА 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ. 

ПЛАНИРАЊЕ 

И 

ПРОГРАМИРА

ЊЕ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ 

РАДА  

 

 Учествовање у припреми  развојног плана установе,  

школског програма, односно програма васпитног рада, 

плана самовредновања, ИОП-а  

 Учествовање у припреми концепције годишњег плана рада 

установе, 

 Учествовање у припреми делова годишњег плана рада 

школе који се односе на планове и програме: подршке 

ученицима (рад са ученицима којима је потребна додатна 

образовна подршка, рад са ученицима са изузетним 

способностима; професионална оријентација, превенција 

болести зависности; промоција здравих стилова живота); 

заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, 

подизања квалитета знања и вештина ученика, стручног 

усавршавања запослених, сарадње школе и породице 

 Учествовање у избору и планирању реализације посебних и 

специјализованих програма, 

 Учествовање у осмишљавању и изради акционих планова и 

предлога пројеката који могу допринети унапређивању 

квалитета образовања и васпитања у школи, конкурисању 

ради обезбеђивања њиховог финансирања и учествовање у 

њиховој реализацији, 

 Припремање плана посете психолога часовима у школи, 

 Припремање годишњег програма рада и месечних планова 

рада психолога, 

 Припремање плана сопственог стручног усавршавања и 

професионалног развоја. 

 

IX 

 

 

IX 

 

IX, VI 

континуирано 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

 

IX  

по потреби 

 

 

 

по потреби 

континуирано 

 

континуирано 

 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊ

Е 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ 

РАДА 

 

 Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног 

рада установе и предлагање мера за побољшање 

ефикасности, економичности и успешности установе у 

задовољавању образовних и развојних потреба ученика, 

 Учествовање у континуираном праћењу и подстицању 

напредовања деце у развоју и учењу. Учествовање у 

континуираном праћењу и вредновању остварености 

општих и посебних стандарда постигнућа спровођењем 

квалитативних анализа постигнућа ученика, информисањем 

свих заинтересованих страна о резултатима анализе и 

припремом препорука за унапређивање постигнућа, 

 Учествовање у праћењу и вредновању ефеката иновативних 

активности и пројеката, вредновању огледа који се 

спроводе у школи, 

 Иницирање различитих истраживања ради унапређивања 

образовно-васпитног рада установе и остваривања послова 

дефинисаних овим правилником, 

 Учествовање у  истраживањима која се спроводе у оквиру 

самовредновања рада школе (израдом инструмента 

континуирано 

 

 

 

континуирано 

 

 

 

 

 

 

континуирано 

 

 

континуирано 

 

 

континуирано 
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процене, дефинисањем узорка и квалитативном анализом 

добијених резултата)  и спровођења огледа 

 

РАД СА 

НАСТАВНИЦ

ИМА 

  

 Пружање подршкенаставницима у планирању и реализацији 

непосредног образовно-васпитног рада са  ученицима, а 

нарочито у области прилагођавања рада образовно-

васпитним потребама ученика; избора и примене различитих 

техника учења; ефикасног управљања процесом учења, 

односно вредновања ученичких постигнућа; стварања 

подстицајне атмосфере на часу; развијања конструктивне 

комуникације и демократских односа у одељењу,  

 Пружање подршке јачању васпитачких, односно 

наставничких компетенција у областима: комуникација и 

сарадња, конструктивно решавање сукоба и проблема, 

подршка развоју личности ученика, подучавање и учење, 

организација средине и дидактичког материјала, 

 Упознавање наставника са психолошким принципима 

успешног процеса учења, групне динамике, социјалне 

интеракције, природом мотивације за учење, методама за 

подстицање различитих врста интелигенције, стиловима и 

облицима учења, стратегијама учења и мотивисања за учење,  

 Саветовање наставника у индивидуализацији наставе на 

основу психолошке процене индивидуалних карактеристика 

ученика (способности, мотивације, особина личности) и 

остварености образовних постигнућа у школи, 

 Пружање подршке наставницима за рад са ученицима којима 

је потребна додатна образовна подршка. Координирање 

израде и у сарадњи са наставником и родитељем, тимско 

израђивање педагошког профила ученика. Учествовање у 

развијању индивидуалних образовних планова коришћењем 

резултата сопствених психолошких процена и психолошких 

процена добијених из других установа, 

 Оснаживање наставника за рад са ученицима изузетних 

способности (талентовани и обдарени) кроз упознавање са 

карактеристикама тих ученика (способности, мотивација, 

стил учења, интересовања, вредности, особине личности)  и 

предлагање поступака који доприносе њиховом даљем 

развоју, 

 Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих 

друштвених група кроз упознавање са карактеристикама тих 

ученика,  развијање флексибилног става према културним 

разликама и развијање интеркултуралне осетљивости  и 

предлагање поступака који доприносе њиховом развоју, 

 Пружање подршке наставницима у раду са ученицима код 

којих је утврђен психолошки узрок неуспеха у достизању 

захтева образовних стандарда као и појава неадаптивних 

облика понашања  и предлагање мера за њихово 

превазилажење,  

 Оснаживање наставника да препознају способности, 

интересовања и склоности ученика које су у функцији развоја 

професионалне каријере ученика, 

континуирано 

 

 

 

 

 

 

 

континуирано 

 

 

 

 

IX-VI 

 

 

 

 

континуирано 

 

 

 

континуирано 

 

 

 

 

 

 

континуирано 

 

 

 

 

 

континуирано 

 

 

 

 

континуирано 

 

 

 

 

континуирано 

 

 



ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ ЗРЕЊАНИН 

Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину 

 

70 

 

 Пружање подршке наставницима у формирању и вођењу 

ученичког колектива, указивање на психолошке узроке 

поремећаја интерперсоналних односа у одељењским 

заједницама и предлагање мера за њихово превазилажење, 

 Пружање подршке наставницима у раду са родитељима, 

односно старатељима, 

 Саветодавни рад са наставницима давањем повратне 

информације о посећеном часу, као и предлагањем мера за 

унапређење праћеног сегмента образовно- васпитног 

процеса,  

 Оснаживање наставника за тимски рад кроз њихово 

подстицање на реализацију заједничких задатака, кроз 

координацију активности стручних већа, тимова и комисија,  

 Пружање подршке наставницима менторима и саветодавни 

рад са приправницима у процесу увођења у посао и 

лиценцирања. Менторски рад са психолозима 

приправницима у процесу увођења у посао и лиценцирања, 

 Усмеравање наставника у креирању плана стручног 

усавршавања и њиховог професионалног развоја. 

по потреби 

 

 

 

континуирано 

 

по потреби 

 

 

 

по потреби 

 

 

по потреби 

 

 

 

по потреби 

 

РАД СА 

УЧЕНИЦИМА 

 

 Испитивање детета уписаног у основну школу проценом 

интелектуалног, когнитивног, емоционалног и социјалног 

статуса ради давања препорука за даљи рад. Провера 

спремности за полазак у школу детета старости од шест до 

шест и по година.  

 Учешће у структуирању одељења првог и по потреби 

других разреда.  

 Испитивање општих и посебних способности, особина 

личности, когнитивног стила, мотивације за школско учење, 

професионалних опредељења, вредносних оријентација и 

ставова, групне динамике одељења и статуса појединца у 

групи, психолошких чинилаца успеха и напредовања ученика 

и одељења, применом стандардизованих психолошких мерних 

инструмента и процедура, као и других инструмената процене 

ради добијања релевантних података за реализацију 

непосредног рада са ученицима и других  послова у раду са 

наставницима, родитељима, институцијама, 

 Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који имају 

тешкоће у учењу, развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, 

проблеме прилагођавања, проблеме понашања,  

 Пружање подршке ученицима за које се обезбеђује 

образовно-васпитни рад по индивидуализираној настави и 

ИОП-у,  

 Пружање подршке ученицима из осетљивих  друштвених 

група,  

 Идентификовање ученика са изузетним способностима 

(даровити и талентовани) и пружање подршке таквим 

ученицима за њихов даљи развој. Учествовање у процени 

могућности за убрзано школовање ученика са изузетним 

способностима, 

 Рад са ученицима на унапређењу кључних компетенција, 

IV, V, VI 

 

 

 

 

V,  по потреби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VI 

 

 

по потреби 

 

 

континуирано 

према плану 

 

 

 

 

 

IX-VI 
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ставова и вредности потребних за живот у савременом 

друштву: стратегије учења и мотивације за учење, вештине 

самосталног учења, концепт целоживотног учења, социјалне 

вештине (ненасилна комуникација, конструктивно решавање 

проблема, интеркултурална комуникација и уважавање 

различитости), здрави стилови живота, вештине доношења 

одлука и друго, 

 Подршка развоју професионалне каријере ученика 

професионалним информисањем и саветовањем (на основу 

процењених способности, интересовања, особина личности, 

мотивације ученика), 

 Пружање подршке ученичком активизму и партиципацији у 

школском животу,рад са Ученичким парламентом 

 Пружање психолошке помоћи ученику, одељењу у 

акцидентним кризама, 

 Учествовање у појачаном васпитном раду за ученике који 

врше повреду правила понашања у школи или се не 

придржавају одлука директора и органа школе, неоправдано 

изостану са наставе пет часова, односно који својим 

понашањем угрожавају друге у остваривању њихових права, 

 Организовање и реализовање предавања, трибина и других 

активности  за ученике  из области менталног здравља, 

педагошке, развојне  и социјалне психологије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VI 

 

 

 

IX-VI 

 

по потреби 

континуирано 

 

 

 

 

по плану 

РАД СА 

РОДИТЕЉИМ

А, ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИ

МА 

 

 Прикупљање података од родитеља, односно старатеља који 

су  од значаја  за упознавање ученика и праћење његовог 

развоја, 

 Саветодавни  рад са родитељима, односно старатељима  

ученика који имају различите  тешкоће у развоју, учењу и 

понашању, 

 Подршка јачању родитељских васпитних компетенција, 

нарочито информисањем о психолошким карактеристикама 

њихове деце у оквиру индивидуалних консултација и облика 

групног психолошког образовања родитеља, 

 Саветодавни  рад и усмеравање родитеља, односно 

старатеља чија деца врше повреду правила понашања у школи 

и којима је одређен појачани васпитни рад, 

 Сарадња са родитељима, односно старатељима на пружању 

подршке ученицима који се школују по индивидуалном 

образовном плану, 

 Оснаживање родитеља, односно старатеља да препознају 

карактеристике своје деце које указују на њихове изузетне 

способности и сарадња на пружању подршке у проналажењу 

различитих могућности подстицања и усмеравања њиховог 

општег и професионалног развоја,  

 Учествовање у реализацији програма сарадње установе са 

родитељима, односно старатељима деце, односно ученика 

(општи и групни, односно одељењски родитељски састанци и 

друго), 

 Сарадња са саветом родитеља, по потреби, информисањем 

по потреби 

 

 

IX-VI 

 

 

IX-VI 

 

 

 

IX-VI 

 

 

по потреби 

 

 

IX-VI 

 

 

 

 

по потреби 

 

 

 

по потреби 
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родитеља и давање предлога по питањима која се разматрају 

на савету, 

 Пружање психолошке помоћи родитељима, односно 

старатељима чија су деца у  акцидентној  кризи. 

 

 

 

по потреби 

 

 

РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ

,  СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИ

МА, 

ПЕДАГОШКИ

М 

АСИСТЕНТО

М И 

ПРАТИОЦЕМ 

УЧЕНИКА 

 

 Сарадња са директором и стручним сарадницима на 

пословима који се тичу  обезбеђивања ефикасности, 

економичности  и флексибилности образовно-васпитног рада  

установе, а нарочито у вези са: распоредом рада наставника 

ментора, поделом одељењског старешинства и друго. 

Предлагање нових организационих решења образовно-

васпитног рада, 

 Сарадња са директором и стручним сарадницима на 

припреми докумената установе, прегледа, извештаја и анализа, 

 Сарадња са директором и стручним сарадницима у 

организовању трибина, предавања, радионица за ученике, 

запослене, родитеље, 

 Сарадња са другим стручним сарадницима на припреми и 

реализацији разних облика стручног усавршавања (предавања, 

радионице, прикази стручних чланака и сл.), наставнике у 

оквиру установе, 

 Сарадња са директором и педагогом по питању приговора и 

жалби ученика и његових родитеља, односно старатеља на 

оцену из предмета и владања, 

 Учествовање у раду комисије за проверу савладаности 

програма за увођење у посао наставника, стручног сарадника, 

 Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких 

послова са другим стручним сарадницима у установи, 

 Сарадња са педагошким асистентом и пратиоцем детета 

(уколико их будемо имали у школи), односно ученика на 

координацији активности у пружању подршке ученицима  који 

се школују по индивидуалном образовном плану. 

 Сарадња са логопедом о дефектологом 

континуирано 

 

 

 

 

 

 

IX-VI 

 

по потреби 

 

 

IX-VI 

 

 

 

по потреби 

 

 

по потреби 

 

континуирано 

 

по потреби 

 

 

 

по потреби 

РАД У 

СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

 Учествовање у раду наставничког, односно педагошког 

већа (давањем саопштења, информисањем о резултатима 

обављених анализа, прегледа, истраживања и других 

активности од значаја за образовно-васпитни рад и јачање 

наставничких компетенција),  

 Учествовање у раду тимова установе који се образују 

ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта 

(Тим за ненасиље, Тим за самовредновање, Тим за школско 

развојно планирање, Тим за инклузивно образовање) 

 Учествовање у раду стручних актива за развојно 

планирање и развој школског програма и педагошког 

колегијума,  

 

IX-VI 

 

 

 

 

IX-VI 

 

 

 

IX-VI 

 

САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМ

А, 

 Сарадња  са образовним, здравственим, социјалним и другим 

институцијама значајним за остваривање циљева образовно-

васпитног рада и добробити ученика,    

 Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном 

IX-VI 

 

 

континуирано 
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ОРГАНИЗАЦИ

ЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМ

А И 

ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВ

Е 

 

средином за остваривање циљева образовно-васпитног рада и 

добробити ученика, 

 Учествовање у раду стручних  удружења, њихових органа, 

комисија, одбора,  

 Сарадња са психолозима који раде у другим установама, 

институцијама, организацијама, удружењима од значаја за 

остваривање образовно-васпитног рада и добробити ученика: 

национална служба за запошљавање, Центар за социјални рад, 

домови здравља, заводи за патологију говора, ментално здравље 

и друге здравствене установе, институт за психологију, матични 

факултет, заводи за вредновање и унапређење образовно-

васпитног рада и др. 

 

 

по потреби 

 

IX-VI 

 

ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТА

ЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА 

ЗА РАД И 

СТРУЧНО 

УСАВРШАВА

ЊЕ 

 

 Припрема за све послове предвиђене годишњим програмом 

и оперативним плановима рада психолога, 

 Прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита 

материјала који садржи личне податке о ученицима, 

 Стручно се усавршава праћењем стручне литературе и 

периодике, учествовањем  у активностима струковног 

удружења ( Друштво психолога Србије, секције психолога у 

образовању, подружнице), похађањем акредитованих 

семинара, вођењем акредитованих семинара, ауторством 

акредитованог семинара, похађањем симпозијума, конгреса и 

других стручних скупова, разменом искуства и сарадњом са 

другим психолозима у образовању.  

 

IX 

 

континуирано 

 

континуирано 

 

 

9.3. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА 

 

ОБЛАСТ АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

Планирање и 

програмирање 

образовно-

васпитног рада 

- Планирање набавке литературе и периодичних 

публикација за ученике, наставнике и стручне 

сараднике 

- Израђивање плана и програма рада библиотекара: 

годишњег плана и програма, месечних  планова и 

програма рада 

- Планирање и програмирање рада са ученицима у 

библиотеци 

- Планирање развоја школске библиотеке и набавка 

библиотечке грађе потребне за реализацију наставе и 

образовно – васпитног рада 

IX, X, VIII 

 

 

IX-VI 

 

 

IX-VI 

 

IX и пo 

пoтрeби 

Праћење и 

вредновање 

образовно-

васпитног рада 

- Учешће у изради год. плана рада и самовредновања 

- Вођење аутоматизованог библиотечког пословања, са 

увидом у наставне планове и програме рада школе 

- Одабирање и припремање литературе и друге грађе за 

разне образовно-васпитне активности  

- Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, 

научно проверене методе и резултата сопственог 

истраживачког рада 

- Побољшање информационе, медијске и информатичке 

IX 

 

IX-VI 

 

 

IX-VI 

 

IX-VIII 
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писмености корисника развијањем  критичког односа 

према различитим информацијама и изворима сазнања  

 

IX-VI 

Рад са 

наставницима 

 

- Сарадња са наставницима на промоцији читања ради 

задовољства кроз све облике образовно - васпитног 

рада 

- Сарадња са наставницима у припремању ученика за 

самостално коришћење разних извора информација 

- Организовање наставних часова из појединих 

предмета у школској библиотеци 

- Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег 

плана обраде лектире, и коришћења наставничко - 

сарадничког дела школске библиотеке 

- Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе 

- Систематско информисање корисника школске 

библиотеке о новоиздатим књигама, стручним 

часописима и другој грађи, о тематским изложбама у 

вези са ауторима, акцијама и јубилејима, приказивање 

појединих књига и часописа 

по договору 

 

 

по договору 

 

 

по договору 

 

IX 

 

 

 

IX-VI 

 

IX-VIII 

Рад са ученицима - Припремање (обучавање) ученика за самостално 

коришћење различитих извора сазнања и свих врста 

информација 

- Систематско обучавање ученике за употребу 

информационог библиотечког апарата  

- Пружање помоћи ученицима код учења ван школе и 

усвајања метода самосталног рада на тексту и др. 

материјалима 

- Пружање помоћи ученицима у припреми и обради 

задате теме 

- Упознавање ученика са методама и техникама 

научног истраживања и библиографског цитирања 

- Рад 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 употребе свих извора и 

оспособљавању за самостално коришћење 

- Стимулисати 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 интересовањима и 

потребама  

- 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 

- Рад са  ученицима у читаоници, у радионицама за 

ученике, и на реализацији школских пројеката 

током године 

 

 

у договору са 

наставницима 

IX-VI 

 

 

IX-VI 

 

по потреби 

 

током године 

(редован рад 

у 

библиотеци), 

 

 

током године 

(редован рад 

у 

библиотеци) 

 

 

током године 

(редован рад 

у 

библиотеци) 

 

у договору са 

наставницима 
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Рад са родитељима, 

односно 

старатељима 

- Учешће на родитељским састанцима ради давања 

информација о читалачким интересовањима и 

потребама ученика, ради развијања читалачких и 

других навика 

- Остваривање сарадње са родитељима у вези са 

развијањем читалачких навика ученика 

XI, II 

 

 

 

IX-VI 

Рад са директором 

и стручним 

сарадницима 

 

 

- Сарадња са стручним већима наставника, педагогом и 

директором школе у вези с набавком и коришћењем 

књижне и некњижне грађе, те целокупном 

организацијом рада 

- Информисање стручних већа, стручних сарадника и 

директора о набавци нове стручне литературе за 

предмете, дидактичко-методичке и педагошко-

психолошке литературе 

- Информисање о развоју медијске и информатичке 

писмености, и упућивање на критички и креативни 

однос ученика приликом коришћења извора 

- Припрема заинтересованих за реализацију 

мултидисциплинарних пројеката, изложби, 

креативних радионица; за организовање књижевних 

сусрета и других културних догађаја, као и еколошких 

пројеката и садржаја 

- Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе 

за школску библиотеку  

- Припрема и организовање културних активности 

школе (књиж. трибине, сусрети, акције прикупљања 

књига, изложбе, конкурси, обележавање јубилеја 

везаних за школу и просвету: „Месец књиге”, 

„Светски дан књиге”, „Дечија недеља”, „Дан 

писмености”, „Дан матерњег језика”, ... 

IX, по 

потреби 

 

 

по потреби, а 

у зависности 

од набавке 

 

по потреби 

 

 

по потреби 

 

 

 

по потреби 

 

током године 

Рад у стручним 

органима и 

тимовима 

- Рад у школским тимовима на изради годишњег и 

развојног плана школе и школског програма, на 

реализацији наставе засноване на истраживању – 

пројектне наставе 

- Рад у стручним тимовима у складу са решењем 

директора 

- Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе 

и прикупљања средстава за обнову књижног фонда 

IX, према 

плану 

стручних 

органа и 

тимова и 

 

по потреби 

Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијама, 

удружењима и 

јединицом локалне 

самоуправе 

 

- Сарадња са другим школама, школским, народном и 

другим библиотекама на територији локалне 

самоуправе, управног округа и Републике Србије  

- Сарадња са локалном самоуправом (и шире) по 

питању промоције рада библиотеке и школе 

- Сарадња са просветним, научним, културним и 

другим установама (новинско-издавачким 

предузећима, РТВ центрима, филмским и позоришним 

кућама, домовима културе и другим културним и 

образовним установама) 

- Учешће у раду Друштва школских библиотекара 

Србије и других стручних друштава у локалној 

по потреби 

 

 

континуирано 

 

по потреби 

 

 

 

 

по потреби 
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самоуправи и РС 

Вођење 

документације, 

припрема за рад и 

стручно 

усавршавање 

- Праћење и евиденција коришћења литературе у 

школској библиотеци 

- Вођење документације о раду школске библиотеке и 

школског библиотекара – анализа и вредновање рада 

школске библиотеке у току школске године 

- Стручно усавршавање – учешће на семинарима 

континуирано 

 

континуирано 

 

 

према личном 

плану стр. ус. 

 

 

10. ПЛAНOВИ И ПРOГРAMИ РAДA OРГAНA УПРAВЉAЊA 
 

10.1. ПЛАН И ПРOГРAM РAДA ДИРEКTOРA ШКOЛE 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

Руковођење васпитно-образовним процесом у школи 

Праћење успеха и изостајања ученика и предлагање мера током целог периода 

Предлагање и праћење мера за унапређење рада школе током целог периода 

Развијање и промовисање вредности учења и целоживотног учења током целог периода 

Унапређивање квалитета наставе и васпитног процеса током целог периода 

Стварање безбедног и здравог окружења током целог периода 

Обезбеђивање услова и подстицања процеса квалитетног 

образовања и васпитања за све ученике 
током целог периода 

Планирање, организовање и контролу рада установе 

Организација, свакодневно праћење образовно васпитног рада 

школе ирешавање текућих проблема (израда и реализација 

распореда часова,кабинета, фискултурне сале, дежурстава 

наставника и ученика,задужења наставника у оквиру 40-то часовне 

радне недеље...) 

током целог периода 

Прикупљање података и консултације са просветним 

саветником,другим директорима, ПП службом школе, 

руководиоцима стручнихвећа, координаторима тимова и осталим 

наставницима за израдуГодишњег плана рада школе за текућу 

школску годину 

током целог периода 

Организовање и стални увид у рад правне, 

финансијске,административне и ПП службе, као и рад помоћника 

директора 

током целог периода 

Учешће у изради Годишњег плана рада школе и контрола урађеног. септембар 
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Организовање и праћење реализације активности из Годишњег 

планарада школе, школскиг програма и ШРП-а 
током целог периода 

Презентовање Годишњег плана рада школе на Наставничком 

већу,Савету родитеља и Школском одбору 
септембар 

Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе август, септембар 

Израда Извештаја о раду директора и презентовање Наставничком 

већу,Савету родитеља и Школском одбору 
септембар 

Праћење реализације часова редовне, допунске, додатне, 

изборненаставе и ваннаставних активности 
током целог периода 

Сарадња и саветодавни рад са ученицима, одељењским 

заједницама,Ученичким парламентом 
током целог периода 

Прегледање и праћење уредности вођења педагошке документације 

наставника и одељењских старешина 
током целог периода 

Унапређивање школске евиденције и документације (појачан 

васпитнирад) 
током целог периода 

Стално прегледање Књиге дежурних наставника и свеске поправки током целог периода 

Стално вођење дневника рада током целог периода 

Прегледање и праћење уредности вођења педагошке 

документацијенаставника и одељењских старешина 
током целог периода 

Стално прегледање Књиге дежурних наставника и свеске поправки током целог периода 

Развој и реализација осигурања квалитета рада установе током целог периода 

Праћење и унапређивање рада запослених 

Пружање помоћи наставницима у планирању и програмирању 

наставе 
септембар 

Пријем и упућивање у рад нових наставника (замена) током целог периода 

Послови око расписивања конкурса (у сарадњи са Школском 

управом,Школским одбором и синдикатом) 
по потреби 

Педагошко-инструктивни рад са приправницима и менторима током целог периода 

Организовање и помоћ приправницима у полагању 

приправничкогиспита у школи, као и полагању испита за лиценцу 
током целог периода 

Организовање и стално праћење рада помоћног особља током целог периода 
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Увид у рад наставника (и преко ПП службе, помоћника и ментора) током целог периода 

Педагошко-инструктивни и саветодавни рад са 

одељењскимстарешинама кроз појединачне састанке и заједничке 

родитељске(садржај родитељских састанака, упознавање са 

Правилницима, појачанваспитни рад, инклузија...) 

током целог периода 

Организовање, праћење и подстицање стручног усавршавања 

наставника (семинар у школи ) 
јануар 

Анализа и праћење реализације глобалних и оперативних планова 

свихоблика наставе (заједно са помоћником и ПП службом) 
током целог периода 

Анализа реализације Годишњег плана рада школе, програма рада 

иШРП-а (заједно са помоћником и ПП службом) 
током целог периода 

Анализа и израда извештаја о раду директора и тимова за 

потребестручних, саветодавних и управних органа школе 

септембар, децембар, 

јануар  

Анализе и извештаји за потребе Министарства, 

Градскеуправе...(заједно са ПП и правном службом) 
током целог периода 

Анализа финансијских извештаја претходних година за потребе 

израдефинансијских планова, као и израде предлога Правилника о 

расподелисопствених средстава (заједно са финансијском и 

правном службом) 

новембар, децембар 

Припремање, организовање и вођење седница Наставничког већа 

исастанака запослених (укупно  15) 
током целог периода 

Учешће у седницама Одељењских већа (5) током целог периода 

Стварње позитивне атмосфере и подржавање радне атмосфере током целог периода 

Систематско праћење и вредновање рада запоселних и мотивисање 

инаграђивање за реализоване активности 
током целог периода 

Припремање, организовање и вођење састанака тимова и 

комисија(комисија за набавку, комисија за 40-то часовно радно 

време), као ипраћење и учешће у раду тимова (тим за 

самовредновање, тим забезбедност, тим за ИОП) 

током целог периода 

Припремање, организовање и вођење седница Педагошког 

колегијума 
септембар, новембар 

Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним 

синдикатом иширом заједницом 

Припремање, организовање и учешће у састанцима Савета 

родитеља 
септембар, новембар 
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Припремање, организовање и учешће и седницама Школског 

одбора 
током целог периода 

Презентовање Годишњег плана рада школе на Наставничком 

већу,Савету родитеља и Школском одбору 
септембар 

Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе током целог периода 

Израда Извештаја о раду директора и презентовање Наставничком 

већу,Савету родитеља и Школском одбору 
септембар 

Сарадња са Министарством просвете (тумачење Закона) и 

Школскомуправом (технолошки вишкови, финансирање, 

хонорарни сарадници,план уписа, такмичења ученика, извештаји...) 

током целог периода 

Стална сарадња са Градском управом и Одељењем за 

друштвенеделатности (технолошки вишкови, финансирање, 

коришћењефискултурне сале, план уписа, стална размена 

информација...) 

током целог периода 

Сарадња са просветном инспекцијом (редовни надзор) октобар 

Сарадња са осталим инспекцијским службама (противпожарна 

заштита,     током целог периодасанитарна инспекција, комунална 

полиција...) 

током целог периода 

Стална сарадња са просветним саветником (Годишњи план 

рада,Школски програм, ШРП, Извештај о раду школе и раду 

директора,помоћ у тумачењу Закона, размена информација...) 

током целог периода 

Сарадња и саветодавни рад са родитељима ученика током целог периода 

Стална сарадња са директорима осталих школа у Граду током целог периода 

Сарадња са другим школама у општини и граду(сарадња са 

координатором основних школа,сарадња са основним и средњим 

школама) као и са предшколскомустановом Зрењанин (развојни 

план, размена информација, акције...) 

током целог периода 

Стална сарадња са медијима поводом разних активности у школи и 

у граду  
током целог периода 

Сарадња установе на националном, регионалном и међународном 

нивоу 
током целог периода 

Финансијско и административно управљање радом установе 

Стални увид у наменско коришћење финансијских и других 

средстава иресурса школе 
током целог периода 

Организовање набавке потрошног материјала, расподела 

бесплатнихуџбеника, наставних средстава и опреме 
током целог периода 

Организовање расписивања јавниг огласа везаних за обезбеђење, 

осигурање и ђачку кухињу  
септембар и октобар 

Прикупљање података од финансијске и правне службе и стручних 

већаи израда плана набавке потрошног материјала, наставних 

средстава иопреме 

септембар 
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Учешће у изради Финансијског плана и Плана јавних набавки 

(заједноса финансијском и правном службом) 

новембар, децембар, 

јануар 

Обезбеђивање законитости рада установе 

Организација и учешће у изради и ажурирању законских  и 

нормативних аката школе 
током целог периода 

Праћење релевентавних прописа у области образовању, радних 

односа и финансија 
током целог периода 

Обезбеђивање израде општих аката и документација током целог периода 

Обезбеђивање поштовања и примене прописа, општих аката 

идокументације установе 
током целог периода 

Безбедност ученика и запослених 

Организација дежурства наставника у школи, по потреби 

прегледање видео надзора 
током целог периода 

Ангажовање професионалног физичког обезбеђења на улазу 

утрајању од 10 сати дневно (по одлуци Савета родитеља, а на 

основујавне набавке ангажоваће се одговарајућа фирма) 

током целог периода 

Организација постављања ограде са задње стране дворишта школе децембар 

Интензивна сарадња са МУП Зрењанин (школски полицајац, 

одељење за малолетнике), ГО Зрењанин (виши референти за 

безбедност) и осталим институцијама 

током целог периода 

Примена Протокола о заштити ученика од насиља, злостављања 

изанемаривања 
током целог периода 

Осигурање ученика и запослених - осигурање ученикаи 

запослених,  осигурање школе 
септембар - новембар 

Контрола примене Правилника о безбедности ученика у 

школскомпростору и пред школским улазима; примена 

Правилника о процениризика на радном месту код послодавца; 

 

током целог периода 

Стручно усавршавање 

Упознавање са новим законима и правилницима новембар, март 

Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и 

руковођењешколом 
током целог периода 

Присуство на конференцијама везаним за усавршавање директора током целог периода 

Праћење стручне литературе и часописа (Службени гласник, 

Просветнигласник, Образовни информатор, Просветни саветник, 

Директор...) 

током целог периода 
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10.2. ПЛАН И ПРOГРAM РAДA ПОМОЋНИКА ДИРEКTOРA ШКOЛE 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ РЕАЛИЗАЦИЈА 

Плaнирaње, програмирање, организовање, и праћење прoцeса oбрaзoвнo –вaспитнoг рaдa 

Израда предлога годишњег програма рада септембар 

Израда и учешће у подела задужења свим запосленима  септембар 

Израдапрограма рада помоћника  директора септембар 

Старање о спровођењу и поштовању кућног реда током целог периода 

Организација,  прикупљање и обрада материјала за извештаје из 

области наставеи васпитања 
током целог периода 

Организација  рада на уредном вођењу педагошке и школске 

евиденције иархивирању исте 
током целог периода 

Пружање помоћи приправницима и организовање помоћи 

наставницима 
током целог периода 

Пружање помоћи директору у инструктивно-педагошким 

пословима 
током целог периода 

Координација радатимова, стручних актива и других стручних органа школе 

Координација рада стручних актива током целог периода 

Координација радашколских тимова током целог периода 

Рад на стварању радне атмосфере, међусобног поштовања, 

разумевања и помагања 
током целог периода 

Праћење рада других стручних органа – стручних актива и седница 

одељењских већа 
током целог периода 

Рад на педагошкој документацији 

Контрола вођења педагошке документације током целог периода 

Преписка са Министарством, Школском управом и осталим 

организацијама од важности за функционисање школе 
током целог периода 

Рад на убацивању података у вези евиденције запослених по 

захтеву Министарства и Школске управе 
током целог периода 

Сарадња  са  институцијама  и  организацијама 

Сарадња са стручним институцијама током целог периода 

Сарадња са друштвеним организацијама током целог периода 

Сарадња са радним организацијама током целог периода 

Сарадња са установама током целог периода 

Сарадња са редакцијама листова и часописа и новинарима током целог периода 

Стручно усавршавање 

Упознавање са новим законима и правилницима новембар, март 
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Стално праћење прописа на којима се заснива рад школе и 

руковођењешколом 
током целог периода 

Присуство на конференцијама везаним за усавршавање директора током целог периода 

Праћење стручне литературе и часописа (Службени гласник, 

Просветнигласник, Образовни информатор, Просветни саветник, 

Директор...) 

током целог периода 

 

10.3. ШКOЛСКИ OДБOР 

 

 

 

СEПTEMБAР 

Усвајање Извештаја о раду ОШ „Жарко Зрењанин“ у шк. 2016/2017. 

Дoнoшњe Гoдишњeг плaнa рaдa шкoлe зa шк. 2017/2018. г. 

Подношење извештаја о раду директора школе за шк. 2016/2017. 

Подношење Извeштaja o стручнoм усaвршaвaњу зa шкoлску 2016/2017. г. 

Подношење Извeштajа o сaмoврeднoвaњу шкoлe зa шкoлску 2016/2017. г. 

Подношење Извештаја о реализацији ШРПа зa шкoлску 2016/2017. г. 

Подношење Извештаја о раду Тима за професионалну оријентацију зa 

шкoлску 2016/2017. г. 

Подношење извештаја о раду Стручног Тима за инклузивно образовање зa 

шкoлску 2016/2017. г. 

Подношење Извeштajа o рaду Tимa зa зaштиту oд нaсиљa, злoстaвљaњa и 

зaнeмaривaњa зa шкoлску 2016/2017. г. 

Подношење Извештаја о раду Ученичког парламента зa шкoлску 2016/2017. 

г. 

Дoнoшeњe Плaнa o стручнoм усaвршaвaњу зa шкoлску 2017/2018. г. 

OКTOБAР 

НOВEMБAР 

ДEЦEMБAР 

Финaнсиjскa питaњa 

Teкућa питaњa 

Именовање комисије за попис 

ЈАНУАР Усвајање извештаја о попису имовине и обавеза 

Доношење финансијског плана за 2018. годину 

Усвајање Годишњих извештаја за 2017. годину у складу са позитивним 

прописима 

 

ФEБРУAР 

Усвajaњe финaнсиjскoг извeштaja зa 2017.г. 

Усвajaњe финaнсиjскoг плaнa зa 2018.г. 

Усвajaњe Плaнa jaвних нaбaвки зa 2018.г.  

Aнaлизa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa нa крajу првог пoлугoдиштa 

Извeштaj Дирeктoрa шкoлe o свoм рaду у првом полугодишту 

AПРИЛ 

MAJ 

Кaдрoвскa питaњa 

Teкућa питaњa 

 

JУН 

 

 

Дoнoшeњe Шкoлских прoгрaмa oд V-VIII р. 

Извeштaj o успeху и влaдaњу учeникa нa крajу нaстaвнe гoдинe  

Извештај о реализованим екскурзијама и настави у природи 

Кaдрoвскa питaњa 

 

10.4. СAВET РOДИTEЉA ШКOЛE 

 

 

 

СEПTEMБAР 

Упoзнaвaњe сa Извeштajeм o рaду шкoлe зa шкoлску 

2016/2017. г. 

Упoзнaвaњe сa Гoдишњим плaнoм рaдa шкoлe зa шк. 

Дирeктoр 
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OКTOБAР 2017/2018. гoд. 

Упoзнaвaњe сa Шкoлским прoгрaмимa зa I – VIII рaзр. 

oснoвнoг oбрaзoвaњa и вaспитaњa зa шк. 2017/2018.г. 

Текућа питања 

 

ФEБРУAР 

MAРT 

Извeштaj o успeху учeникa нa крajу првог пoлугoдиштa и 

прeдлoг мeрa зa унaпрeђeњe 

Teкућa питaњa 

Дирeктoр 

 

 

MAJ 

JУН 

Успeх учeникa VIII рaзрреда 

Дoгoвoр o испрaћajу учeникa VIII рaзреда 

Учeшћe у пoступку прeдлaгaњa избoрних прeдмeтa зa нaрeдну 

школску  гoдину 

Учeшћe у избoру уџбeникa зa нaрeдну шкoлску гoдину 

Прeдлoг мeрa зa нaрeдну гoдину 

Teкућa питaњa 

 

Дирeктoр 

 

 

11.  ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА  
 

 Програм васпитног рада саставни је део Годишњег програма рада школе ''Жарко 

Зрењанин'' Зрењанин за текућу школску годину и заснива се на циљу основног образовања и 

васпитања као основи програмирања. Васпитни рад прожима све наставне и ваннаставне 

активности и друге активности школе којима се доприноси остваривању Плана и програма и 

циљева основног образовања и васпитања, а реализује се по појединачним програмима које, на 

основу глобалног, сачињавају наставници, стручни сарадници, директор, савети родитеља, 

одељењска већа и Наставничко веће школе. 

 Захваљујући доследном поштовању прописане организације рада школе, реалном 

планирању и програмирању рада свих субјеката, остваривању усвојених програмских 

активности и континуираном раду на јачању васпитне функције школе, досадашњим 

васпитним радом постигнути су значајни резултати. 

 Уважавајући достигнути ниво васпитног рада, Програм васпитног рада у текућој 

школској години предвиђа следеће активности за његово унапређење: 

 

 

Садржај 

 

 

Облик 

 

Носиоци 

 

Време 

Повећање степена активности 

ученика у васпитно-образовном 

процесу (циљ ШРП-а) 

Наставни и 

ваннаставни рад 

Наставници 

Ученици 

Континуирано 

Оспособљавање наставника за 

методичко иновирање васпитног 

рада  

Инструктивни рад Наставници 

Стручни 

сарадници 

Континуирано  

 

Повећање учешћа ученика у 

програмирању рада одељења, 

секција и друштвено-корисног 

рада 

секције, ученичке 

заједнице 

Одељењске 

старешине 

Руководиоци 

секција 

 Септембар 

Повећање степена учешћа 

родитеља у програмирање и 

реализацију васпитног рада 

Рад са родитељима Одељењске 

старешине 

 

Континуирано 
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Изграђивање јединствених 

ставова породице и школе о 

васпитању ученика 

Сарадња са 

родитељима 

Едукација 

Саветовање 

Одељењске 

старешине 

Стручни 

сарадници 

Континуирано 

Успостављање квалитетније 

сарадње са породицом ученика 

Сусрети родитеља, 

ученика и 

наставника 

 

Одељењске 

старешине 

 

Континуирано 

Изграђивање свести о 

припадности школи 

 

Међушколска 

сарадња, 

Наступи  

Одељењске 

старешине,секције 

Континуирано 

Учениково упознавање властитих 

потенцијала и вредности 

Укључивање у 

разне активности 

Индивидуални рад 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

Стручни 

сарадници 

Континуирано 

Подстицање на успостављање и 

развијање  односа са другима 

(пријатељство, сарадња, 

међугенерацијски и породични 

односи) 

Сви облици рада Одељењске 

старешине 

Наставници 

Континуирано 

Развој сарадничке комуникације и 

овладавање техникама за 

конструктивно разрешење 

конфликата 

Сви облици 

наставног  и 

ваннаставног рада 

Едукација 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

Стручни 

сарадници 

Континуирано 

Формирање правилног односа 

према друштвено непожељним и 

ризичним понашањима 

Едукација 

Превентивни рад 

Одељењске 

старешине 

Здравствени 

радници 

Стручни 

сарадници 

 

Развијање ефикасних начина за 

решавање  индивидуалних 

проблема 

Саветодавни рад 

Индивидуални рад 

Одељењске 

старешине 

Стручни 

сарадници 

Континуирано 

Интензивирање сарадње са 

родитељима ученика са 

проблемима у учењу и понашању 

Индивидуални рад Одељењске 

старешине 

Стручни 

сарадници.   

Континуирано 

Интензивирање сарадње са 

културним, друштвеним и др. 

организацијама друштвене 

средине ( задатак ШРП-а) 

Укључивање у 

активности 

Одељењске 

старешине 

Комисије 

Континуирано 

Праћење реализације и ефеката 

васпитног  рада 

Аналитички и 

истраживачки рад 

Одељењске 

старешине 

Стручни 

сарадници 

Континуирано 
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Реализација програма васпитног рада предмет је систематског праћења свих субјеката у школи 

и периодичног анализирања на седницама стручних и управних органа школе. 

 

 

12. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ „Унапређење квалитета наставе – развој кључних 

компетенција кроз мултидисциплинарни приступ – САРАДЊОМ ДО ЗНАЊА“ 
 

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије изабрало је 

нашу школу за пројекат „Унапређење квалитета наставе – развој кључних компетенција кроз 

мултидисциплинарни приступ – Сарадњом до знања“, чији је циљ унапређивање наставне 

праксе и подстицање мотивације за учење кроз интеграцију садржаја из различитих предмета и 

рад на развоју међупредметних компетенција.  

 Основна намера Пројекта јесте да се кроз тематско планирање и постепену 

трансформацију часова развија нови модел организације наставе, који подразумева повезивање 

садржаја различитих предмета кроз кооперативни рад наставника. Реализација пројектних 

активности подразумева промене у организацији рада, периодичну измену распореда часова, 

тимско планирање и извођење наставних садржаја и целина у кооперацији више наставника, уз 

активно учешће ученика.  

 Потенцијалне добити од оваквих промена у оргаизацији рада су велике, нпр. смањење 

оптерећења ученика на годишњем нивоу, омогућавање активнијег учешћа ученика у наставном 

процесу и вршњачко учење, стицање функционалних знања и развој кључних и 

међупредметних компетенција код ученика. Из перспективе наставника, отвориле би се веће 

могућности да ефикасније управљају одељењем, лакше индивидулизују наставу, ускладе 

критеријуме оцењивања и да се хоризонтално стручно усавршавају. Да би се реализовале 

пројектне активности, потребно је испланирати у Годишњем плану рада школе и плановима 

рада наставника да око 10% укупног броја часова на годишњем нивоу буде реализовано тимски 

као пројектна активност.  

 То подразумева да садржински сличне наставне јединице/теме, или целине у истом 

одељењу реализују истовремено два, или три наставника. Оваква тематска настава треба да се 

реализује у трајању од три недеље у току школске године. Након спроведених пројектних 

активности и анализе добијених ефеката Пројекта, искуства школа послужиће као модел 

примене добре праксе другим школама у Републици Србији. Збирка примера успешних часова 

и анализа модела добрих решења биће електронски доступни свима који желе да на овај начин 

иновирају своју праксу. 

 Сачињен је Акциони план за школску 2017/2018. годину. 

 

 

13.  ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ШКОЛСКУ 

2017/2018. ГОДИНУ 
 

13.1. УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

биће у функцији унапређивања образовно-васпитног рада, као и реализације постављених и 

усвојених васпитних задатака и других програма у саставу Годишњег плана рада школе. 

Наставници и стручни сарадници школе биће обухваћени облицима стручног усавршавања у 

организацији Министарства просвете и струковних удружења, акредитованих програма, као и 

облицима стручног усавршавања у  оквиру школе а у циљу унапређивања образовно - 

васпитног рада. 
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Сви наставници и стручни сарадници сачинили су и предали Личне планове стручног 

усавршавања, који обухватају избране теме за стручно усавршавање у оквиру установе и ван 

установе. 

 

Школа ће као и ранијих година организовати и похађање неког од акредитованих програма 

стручног усавршавања – ван установе. Сви акредитовани програми биће у складу са 

циљевима  ШРП  и финансијским могућностима о чега ће зависити и временска реализација у 

току школске године. 

 

Саставни део овог Плана чине индивидуални планови професионалног усавршавања 

наставника и стручних  сарадника. 

 

13.2. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА 

 

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ 

 

Редни 

број 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ ИЗВРШЕЊА 

1. Праћење прописа из области основног образовања Континуирано 

2. Праћење осталих прописа везаних за пословање 

установе 

Континуирано 

3. Усавршавање праћењем стручне литературе континуирано 

4. Присуствовање стручним семинарима према потреби 

 

 

 ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА 

 

Редни 

број 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ ИЗВРШЕЊА 

1. Праћење прописа из области рачуноводства и финансија континуирано 

2. Усавршавање праћењем стручне литературе континуирано 

3.  Присуствовање стручним семинарима према потреби 

 

Врeмe рeaлизaциje утврђeнo je плaнoвимa Стручних вeћa, a зa сaдржaje кoje рeaлизуjу 

стручњaци вaн шкoлe бићe утврђeнo блaгoврeмeнo. Aкрeдитoвaни прoгрaми бићe у склaду сa 

циљeвимa шкoлскoг рaзвojнoг плaнa.  

 

 

14.  METOДOЛOГИJA ПРAЋEЊA, ПРOЦEЊИВAЊA И ВРEДНOВAЊA 

РEЗУЛTATA OБРAЗOВНO-ВAСПИTНOГ РAДA И СВИХ ДРУГИХ 

AКTИВНOСTИ ШКOЛE 
 

Свaки нaстaвник, дирeктoр и стручни сaрaдник дужaн je дa прoцeњуje рaд у свojoj дeлaтнoсти. 

Oснoвнa пoдручja прoцeнe: 

 Стeпeн усвojeних знaњa, њихoвa пoвeзaнoст и мoгућнoст примeнe; 

 Пoсeбнa дoстигнућa у пojeдиним нaстaвним oблaстимa; 

 Aдeквaтнoст и функциoнaлнoст нaстaвних oбликa, мeтoдa и срeдстaвa; 

 Oствaрeнoст прoгрaмских циљeвa рaдa зa пeриoд кojи сe aнaлизирa; 

 Стeпeн усвojeнoсти вaспитних врeднoсти oд стрaнe учeникa 
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 Рeaлизaциje Гoдишњeг плaнa рaдa шкoлe  

Прoцeнe ћe сe вршити нa oснoву прaћeњa рeaлизaциje oдрeђeних прoгрaмa и пoстaвљeних 

зaдaтaкa, путeм пoсeтa чaсoвимa, aнкeтирaњa, тeстирaњa, чeк листa (у прилoгу)  и примeнe 

других тeхникa, кao и крoз свaкoднeвну сaрaдњу свих чинилaцa у шкoли.Прaћeњe плaнирaњa и 

рeaлизaциje Гoдишњeг плaнa рaдa шкoлe je oвe гoдинe и дeo ШРП-a. 

Сви дoбиjeни рeзултaти ћe сe нajмaњe двa путa гoдишњe aнaлизирaти нa сeдницaмa 

Нaствничкoг вeћa, уз прeтхoднe aнaлизe oд стрaнe oдeљeњских вeћa и стручних вeћa. 

 

 

15.  MAРКETИНГ ШКOЛE 
 

Уочавајући важност правовременог и тачног информисања окружења о свему што се догађа у 

школи, и ове године наставља се рад на њеном промовисању кроз интензивно, често 

контактирање са доступним медијима. Поимање потреба озбиљног изграђивања квалитетног 

имиџа школе и схватања важности организоване комуникације са околином, од пресудног су 

значаја за иницирање и устројавање сектора за односе са јавношћу, који се у нашој школи у 

адекватној форми динамично изграђује. 

Пре свега, школа има интернет сајт, на адреси www.oszzrenjanin.edu.rs, који садржи све важне 

информације о раду школе, као и активности и догађаје који су важни и значајни, како за 

ученике, тако и за родитеље и запослене у школи. 

На промоцији школе ради Тим за маркетинг, али и сви остали запослени, у складу са својим 

могућностима и афинитетима. 

Интерни маркетинг 

У школским ходницима биће актуелне поставке ликовних радова, а поводом неких прослава 

биће и тематских изложби.  

Путем књиге обавештења ученици ће се обавештавати о важнијим догађајима а и огласна табла 

ће садржати актуелне вести и новости.  

Сајт школе, има добру посећеност и редовно ће се ажурирати новим подацима и актуелностима 

везаним за школу, што ће допринети бољем представљању школе локалној средини.  

 Екстерни маркетинг 

Планирамо да сарађујемо са медијима, локалним листовима радио и ТВ станицама, како бисмо 

презентовали рад школе. Учествоваћемо у пројектима Месних заједница и локалне самоуправе. 

Сарађиваћемо са културним и просветним установама.  Наставићемо сарадњу са Клубом за УН.   

Школа ће и даље учествовати у спoртским мaнифeстaциjама и сaрaђиваће сa устaнoвaмa 

oбрaзoвaњa и културe. 

 

 

 

      ДИРEКTOР ШКOЛE                                       ПРEДСEДНИК  ШКOЛСКOГ OДБOРA 

 

___________________________                                  _____________________________           
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