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На основу члана 119. став 1. тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Сл. Гласник РС'' бр. 88/17) и члана 49. став 1. тачка 2) Статута ОШ ''Жарко Зрењанин'' из 

Зрењанина, а у вези са чланом 62. Закона о основама система образовања и васпитања, 

чланом 29. Закона о основном образовању и васпитању (''Сл. Гласник РС'' бр. 55/13, 101/17 и 

27/18-др. Закон) и чланом 23. Статута ОШ ''Жарко Зрењанин'' из Зрењанина, Школски одбор 

је на седници одржаној дана 14.9.2018. године донео 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 

Основне школе ''Жарко Зрењанин'' из Зрењанина 

за школску 2018/2019. годину 
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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНИРАЊА 

 

 

 Закон о основама система образовања и васпитања (''Сл. Гласник РС'' бр. 88/17 и 27/18-др. 

закон) 

 Закон о основном образовању и васпитању (''Сл. Гласник РС'' бр. 55/13, 101/17 и 27/18) 

 Извештај о раду школе у школској 2017/2018. години 

 Правилници о наставном плану и програму за I, II, III и IV разред основног образовања и 

васпитања 

 Правилници о наставном плану и програму за V, VI, VII и VIII разред основног 

образовања и васпитања 

 Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника (''Сл. Гласник РС'' бр. 81/17 и 48/18) 

 Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника (''Сл.гласник РС'' бр. 5/12) 

 Правилник о стандардима квалитета рада установе (''Сл. Гласник РС-Просветни гласник'' 

бр. 14/18) 

 Правилник о националном оквиру образовања и васпитања (''Сл. Гласник РС'' бр. 98/17) 

 Закон о уџбеницима (''Сл. Гласник РС'' бр. 27/18) 

 Правилник о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе 

образовања и васпитања (''Сл. Гласник РС'' бр. 63/18) 

 Правилник  о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у 

основној школи (''Сл. Гласник РС'' бр. 66/18) 

 Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминиације од стране 

запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања (''Сл. 

Гласник РС'' бр. 22/16) 

 Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног 

понашања и вређања угледа, части или достојанства личности (''Сл. Гласник РС'' бр. 65/18) 

 Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања и васпитања (''Сл. Гласник РС'' бр. 73/16 и 45/18) 

 Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних 

сарадника и васпитача у основној школи (''Сл. Гласник РС-Просветни гласник'' бр. 2/92 и 

2/2000) 

 Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника (''Сл. Гласник 

РС'' бр. 22/05, 51/08, 88/15, 105/15 и 48/16) 

 Школски развојни план за период 2017/2020. година 

 Образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања и Образовни 

стандарди за крај обавезног образовања 

 Правилник о стручно-педагошком надзору (''Сл. Гласник РС'' бр. 34/12 

 Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног 

образовања и васпитања (''Сл. Гласник РС-Просветни гласник'' бр. 7/10) 

 Упутство за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи (бр: 610-00-

790/2010-01 од 16.9.2010. године) 

 Анализа васпитно-образовног рада, успеха и владања ученика у школској 2017/2018. 

години 
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ЦИЉEВИ И ЗAДAЦИ ГOДИШЊEГ ПЛAНA РAДA 

 

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог; 

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и 

одраслог, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 

3) шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна укљученост 

ученика у систем образовања и васпитања; 

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 

средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња; 

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања 

заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси; 

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву које се 

мења; 

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, 

ученика и одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција и 

стручних компетенција у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада и развојем 

савремене науке и технологије; 

10) развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за 

учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и 

изражавања свог мишљења; 

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

сопственог развоја и будућег живота; 

12) развијање позитивних људских вредности; 

13) развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и 

неговање другарства и пријатељства; 

14) развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, 

грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву; 

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 

равноправности, толеранције и уважавање различитости; 

16) развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности 

Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и 

културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање 

и очување националне и светске културне баштине; 

17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање 

образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и 

смањеним напуштањем школовања; 

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа 

становништва Републике Србије као државе засноване на знању. 

 

Пратећи реализацију наставних и ваннаставних активности, напредовање ученика током 

наставне године, анализирајући успех на такмичењима, смотрама и манифестацијама, као и 

на завршном испиту, можемо бити  задовољни уоченим показатељима. 

И у наредном периоду настојаћемо да будемо  школа по мери детета, у којој ће се стицати 

квалитетна знања, умења и животне вештине; школа која ће бити пријатељски амбијент за 

дете. 

Инклузивни принципи заступљени су у настави обавезних и изборних предмета. 
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Даровитој деци омогућујемо  испољавање и развој  способности, надарености и талената 

укључивањем у додатни рад, у подстицајне, креативне  активности на нивоу школе или 

укључивањем у рад едукативних радионица институција које подржавају образовање; 

презентовањем њихових продуката  у школи и локалној средини, промовисањем успеха 

постигнутим на такмичењима, смотрама, манифестацијама.  

Уважавајући разноврсност  потреба деце млађег узраста, школа је обезбедила услове за 

реализовање већине предмета са листе изборних предмета. Након упознавања са наставним 

садржајима сваког понаособ, родитељи се, заступајући најбољи интерес свога детета,  

опредељују за предмет  који ће дете изучавати. 

У првом циклусу основног образовања и васпитања, за први изборни наставни предмет 

опредељују се између грађанског васпитања и верске наставе, и изабрани  предмет ученици 

изучавају током наредне школске године. Други изборни наставни предмет бира се од 

понуђених: Народна традиција, Рука у тесту - откривање света и Чувари природе. 

У другом циклусу, ученици се за први обавезни изборни наставни предмет опредељују  

између Грађанског васпитања и Верске наставе, и изабрани  предмет изучавају током 

наредне школске године. 

Обавезни изборни предмет – Шпански језик, изучава се у другом циклусу. 

За трећи обавезни изборни предмет од 6. до 8. разреда:  Физичко васпитање - изабрани спорт, 

ученици се опредељују сваке школске године. 

Уважавајући разноврсност  интересовања и потреба деце старијег школског  узраста, школа 

је обезбедила услове за реализовање неких са листе изборних предмета. Након упознавања са 

наставним садржајима сваког понаособ,  ученици у 7. до 8. разреду се опредељују за један од 

понуђених: Хор и оркестар; Информатика и рачунарство;  Домаћинство.  У петом и шестом 

разреду ученици се опредељују за једну од слободних наставних активности: Чувари 

природе, Цртање, сликање, вајање; Хор и оркестар или Свакодневни живот у прошлости. 

На основу анализе података о  сарадњи са родитељима, садржаних у извештајима 

одељенских старешина, стручних сарадника, стручних органа, стручних актива и Тима за 

самовредновање, можемо закључити да бисмо могли повећати учешће родитеља у животу и 

раду школе. Доминантне улоге нису само информативна и саветодавна – родитељи  треба да 

су  иницијатори, креатори  и реализатори  пројектних активности, промотери интереса школе 

у локалној заједници. 

Облици рада са родитељима су: четири обавезна одељењска родитељска састанка, спонтани 

разговори, циљани разговори, консултације, усмено и писмено информисање о напредовању  

деце, иницирање, израда и реализовање школских пројектних активности, креативне и 

едукативне радионице. 

Представници родитеља су укључени у рад Савета родитеља,  Школског одбора, Стручног 

актива за развојно планирање, Тима за самовредновање, Тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања, Тима за културне, хуманитарне и јавне активности. Савет 

родитеља редовно разматра извештаје стручних органа о изведеним екскурзијама и  даје 

своје мишљење и предлог дестинација. за наредну школску годину. 

Сарадња школе са локалном заједницом, као и јединицом локалне самоуправе,  у узлазној је 

линији. Школа препознаје едукативни потенцијал локалне средине и неопходност садејства 

свих актера окружења који постају партнери у креирању образовног система. Познавање и 

уважавање локалних прилика, најефикаснија употреба јавних образовних извора и локалних 

ресурса омогућавају квалитетнији наставни процес. 

Активности школе у овој области су разноврсне и обимне, доминирају хуманитарни, 

рекреативни и комуникацијски садржаји, у циљу побољшања квалитета живота појединца, 

породице и локалне заједнице. Уважавајући потребе и иницијативе  непосредног окружења, 

укључујемо се у акције и манифестације, прихватамо све облике квалитетне  едукације коју 

реализују образовне, културне, здравствене институције, невладине организације, а 
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прихватамо и партнерство у њиховим пројектима. Приликом креирања активности уважавају 

су заједничке вредности школе и окружења: успостављање вишег квалитета живота у 

локалној заједници, стварање подстицајног окружења, поштовање традиције, солидарност, 

уважавање различитости, ефикасност и одговорност свих учесника, као и задовољство 

корисника.  

Узајамност утицаја и уважавања потреба, као и избалансирана  моћ, партнерство, јавност и 

одговорност у раду, подстицање локалног активизма, промовисање заједничких пројектних 

активности, обезбеђују квалитетну  сарадњу свих актера образовног система. 

Тим за школски маркетинг и информисањев - ПР успешно је промовисао школу у локалној 

средини. 

 

Развојни план Основне школа „Жарко Зрењанин“ из Зрењанина, донет је на основу извештаја 

о обављеном екстерном вредновању школе, као и на основу разговора учитеља, наставника, 

родитеља, чланова органа управљања, стручне службе, осталих радника школе и ученика, 

као и анализом чек листа и увидом у школску документацију. Утврђене су предности и 

слабости из којих смо сагледали потребе, приоритете, мисију и визију школе. Сваке школске 

године сагледаваћемо потребе и приоритете и у складу са тим организовати стручно 

усавршавање како бисмо на најквалитетнији начин остварили планиране активности у 

Школском развојном плану.  

План за унапређивање квалитета рада Основне школе „Жарко Зрењанин“ из Зрењанина се 

доноси 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 

 

Тима за школско развојно планирање се током претходне 2017/2018. године бавио Школским 

програмом  и Годишњим планом рада школе. Активности су се односиле на допуну 

постојеће документације, израду годишњег плана школе за 2017/2018. годину, израда новог 

школског развојног плана и допуну школског програма 2017/2018. године, као и на 

усклађивање постојеће документације. 

У оквиру Области 2: Настава и учење, настављено је са осавремењивањем наставног процеса 

примењујући наставне методе које су ефикасне и иновативне у односу на циљ учења. При 

томе, радило се и на појачаном давању упутства ученицима која су јасна, поступном давању 

упутства ученицима, учењу ученике како да користе различите начине решавања задатака и 

да повежу претходно научено са новим, као и садржајима из свакодневног живота. У првом 

полугодшту, педагог и психолог су одржале по две радионице о учењу учења у петом 

разреду, реализовани су часови угледног типа интегративног приступа уз уважавање 

могућности свих ученика. Организована је анкета за ученике виших разреда, чиме смо 

добили значајне податке о разним питањима у вези са активностима допунске наставе, 

самосталном раду ученика на часу, понашања наставника... 

У току првог полугодишта, поново су се сви ученици подсетили на правила понашања у 

школи и са Правилником о безбедности. Ове активности, планиране су за сваку годину, 

током првог полугодишта. Такође, наставници су подстицани да унапреде начин вођења 

формативног оцењивања. Реализовани су часови угледног типа интегративног приступа уз 

уважавање могућности свих ученика. 

Оснаживани су ученици да долазе на часове допунске наставе (као вид помоћу у 

напредовању у раду) и похваљивањем напретка у раду ученика. Наставници су радили на 

интерeсовању ученике за рад и активно учествовање на часу (подстицањем, похвалом, 
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позитивном повратном информацијом, охрабривањем и коришћењем иновативних метода и 

ИКТ-а у настави). 

 У оквиру Етоса, организован је планирани семинар за заспослене о комуникацији. Путем 

сајта школе, фб странице, књигом обавештења, редовно се похваљују ученици који постижу 

успехе на разним такмичењима. Током другог полугодишта, усклађен је Статут школе са 

Законом и подзаконским актима. 

Уређење школског простора и дворишта је у надлежности два тима и спроводило се током 

целе године и резултати су видљиви. Организоване су различите  школске активности за 

ученике у којима свако може имати прилику да постигне резултат/успех (приредбе, прославе, 

Дан школе, Свети Сава, Шеширијада, Европски дан, посете разним институцијама...). 

Посебно је промовисан успехе ученика са сметњама у развоју. Ученици су учествовали на 

такмичењима и освојили запажена места. 

 

 У оквиру Области 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ И РУКОВОЂЕЊЕ У другом 

полугодишту, обрађени су резултати Тима за самовредновање, са циљем да се побољша рад 

оних области где смо као школа добили најслабији резултат, а то је област 6 - Организација 

рада школе и руковођење. Тим за Школско развојно планирање, сачинио је Акциони план, 

којим је требало отклонити уочене недостатке. Предузете су одређене мере у циљу 

побољшања рада. 

Тим за самовредновање је на Наставничком већу, 21.6.2018. године, поновио анкету и 

обрадом података, закључено је да нема значајне разлике у односу на полугодиште.  

У школској 2018/2019. години, долази до промене руководства школе, тако да ће се 

планиране активности у оквиру ШРПа и самовредновања бити кориговане. 



ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 

 

 СТАТУСНИ  УСЛОВИ 

Школа  је организована као самостална образовна установа. 

Настава се одвија у једном објекту, на локацији насеља Доља – Црни шор. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

Управљање  и   руковођење   школом 

 

Школски  одбор 

Савет  родитеља 

 

Директор  школе 

Помоћник   директора 

 

Стручни органи 

 

Наставничко веће Одељењска већа 

Стручнa  већа 

За  разредну  наставу 

Стручна већа 

За области предмета 

Стручни актив за 

Развојно планирање 

Стручни актив за 

Развој школског програма 

Стручни тим  за 

Инклузивно образовање 

Стручни тим  за заштиту од 

Дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе 

Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 

Тим за самовредновање Тим за стручно усавршавање 

Педагошки колегијум 

 

 

Стручни  сарадници 

 

Психолог Педагог Библиотекар 
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Администрација 

 

Секретар установе Референт за правне, кадровске  

И административне послове 

 

 

Финансије 

 

Шеф рачуноводства 

 

 

Одржавање  и  чување  зграде 

 

Чистачице Домар/мајстор одржавања 

 

   

ПРОСТОРНИ  И  МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ  УСЛОВИ 

 

Остваривање циљева, задатака и садржаја Годишњег плана рада остварује се у савремено 

обликованом и опремљеном школском простору. 

 

а) Школски простор 

 

 

Намена простора 

 

Свега м
2
 

 

Норматив 

Површина простора 

по ученику  у м
2
 

I – IV разред 

415 ученика 

V – VIII разред 

412 ученика 

Површина школске 

зграде 
5120 

7,5 м2 

по ученику 

 

12,34 

 

12,43 

Површина дворишта 2300 
5 м2 

по ученику 
5,54 5,58 

Површина спортских 

терена 
975 - 2,35 2,37 

Површина сале за 

физичко васпитање 
1600 - 3,86 3,88 

Површина зелених 

површина 
2500 - 6,02 6,07 
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б) Школска зграда 

 

 

Намена простора 

Број 

просторија 

Укупна 

величина 

простора 

м
2
 

Норматив Стање 

Учиoницe oпштe нaмeнe 16 1008 
1,8 – 2 м2 

по ученику 

2,47 

по ученику у 

једној смени 

Нaстaвнички кaбинeти 6 144 18 м2 24 м2 

Mузички кaбинeт 1 50 54 м2 50 м2 

Инфoрмaтички кaбинeт 2 126 54 м2 63 м2 

Шкoлскe рaдиoницe 1 56 54 м2 56 м2 

Библиoтeкa и мeдиjaтeкa 1 56 56+36 56 м2 

Читаоница - - - - 

Кухињa и трпeзaриja 1 72 - 72 м2 

Прoдужeни бoрaвaк 2 42+56 
0,3 м2 

по ученику 

3,27 м2 

по ученику 

Упрaвa и 

администрација 
4 48 

14-36 м2 

по прост. 

12 м2 

по просторији 

Стручни сaрaдници 2 48 36 м2 48 м2 

Збoрницa 1 60 96 м2 60 м2 

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 15715  јединица, од чега 

13395 књига спада у књижевност, док је 2320 књига углавном намењено наставницима и 

стручним сарадницима (стручна литература, енциклопедије, речници и др.), као и фондом од 

91 сликовнице, намењене најмлађим читаоцима. У току школске 2017/2018. набављено је и 

обрађено 485 монографских публикација. Осим тога библиотека располаже великим бројем 
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уџбеника и приручника за све предмете и од различитих издавача. Претплатили смо се и на 

10 наслова часописа за ученике и наставнике. 

 

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 

 

в) Најважнија наставна средства 

 

 

Нaзив 

 

Укупнo 

Глобус 2 

Географске карте 38 

Историјске карте 25 

Телевизори 16 

Рачунари 41 

Лаптопови 12 

ДВД плejeри 10 

Видeo рeкoрдeри 3 

Графоскопи 15 

Mузич. инструм. 20 

Сeт ритмичких инст. 2 

Штaмпaчи 9 

Mикрoскoпи 17 

Фотокопир апарат 1 

Интерактивна табла 1 

Mултимeдијални прojeктoр 3 

Скелет 1 

Торзо човека 1 

Кaсeтoфoни 4 
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г) Плaн нaбaвкe нaстaвних срeдстaвa и дидaктичкoг мaтeриjaлa 

 

 

Нaстaвни прeдмeт 

 

Дидaктички мaтeриjaл 

 

Количина 

Математика Шестар 

Комплети лењира 

Креде у боји  

Мале беле или дрвене табле 

Телевизор или пројектор за 

учионицу бр.55 

Жичани модели геометријских 

тела 

Лаптоп за колегиницу која не може 

да користи компјутер у учионици 

бр. 21 

3 

3 

6 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

Музичка култура Бела табла са линијским системом 1 

Физикa Спојени судови 

Динамометар 

Мензура 

Паскалов суд 

Телевизор 

1 

3 

5 

1 

1 

ТИО Стеге 

Маказе за лим 

Турпије за дрво и метал 

8 

5 

5+5 

Информатика и 

рачунарство 

пројектор 

рачунари 

1 

6 

Стручно веће 

наставника језика 

(српски, енглески, 

шпански) 

- часописи на шпанском, ЦД са 

музиком за учење вокабулара, 

мапе, flash картице, књиге за децу, 

плакати; 

- десетак речника енглеског језика 

(Oxfordov englesko-srpski); 

- Мали речник књижевних термина 

(још који примерак), пројектор,  

приручници за инклузивно 

образовање, термофолије 

- романи: Чик, Волфганг 

Херндорф; Млади самурај - 

серијал, Крис Бредфорд; Брежуљак 

Вотершип, Ричард Адамс; 

Крадљивац луридијума, Боби 

Пирс; 

-Стручна литература: Основе 

методике наставе, др Којо Симић,  
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-Претплата на часопис Школски 

час за српски језик и књижевност 

или Књижевност и језик 

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

Биологија - Модел чула вида (ока) 

- Модел чула слуха (ухо) 

1 

1 

 

КАДРОВСКИ  УСЛОВИ 

 

 
Наставник разредне наставе 

укуп. 

Наставник предметне 

наставе 

укуп. 

Стручна спрема 

VI VII IV VI VII 

0 17 1 1 33 

Стално запослени 
 

 
16  1 29 

Запослени на одређено време 
 

 
1 1  4 

Нема положен стручни испит 
 

 

 

1 
  2 

Ради и у другим школама - 
 

 
  12 

Нестручно заступљено - 
 

 
 

 

 
1 

Укупно 17 35 

 

Остали педагошки радници 

 

 

ИЗВРШИОЦИ 

 

СТЕПЕН СТР. 

СПРЕМЕ 

 

ЗВАЊЕ-ПРОФИЛ 

 

РАДНИ СТАЖ 

Директор VII Професор политехнике 36 

Помоћник директора VII 
Професор разредне 

наставе 
25 

Психолог VII Дипломирани психолог 23 
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Педагог VII Дипломирани педагог 30 

Библиотекар VII 
Професор 

разредне наставе 
25 

Библиотекар VII 

Професор 

српске књижевности и 

језика 

9 

 

Ненаставно особље 

 

ИЗВРШИОЦИ 
СТЕПЕН СТР. 

СПРЕМЕ 

БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА 

Секретар VII 1 

Административни радник IV 1 

Шеф рачуноводства IV 1 

Сервирка II 1 

Домар – мајстор одржавања III, IV 2 

Радник на одржавању 

хигијене- чистачица 
I 15 



 

УЧЕНИЦИ 

 

 I II III IV 

о
д

ељ
. 

м ж ук 

И
О

П
 1

 

И
О

П
 2

 

м ж ук 

И
О

П
 1

 

И
О

П
 2

 

м ж ук 

И
О

П
 1

 

И
О

П
 2

 

м ж ук 

И
О

П
 1

 

И
О

П
 2

 

1. 12 12 24 - - 16 15 31 - 1 13 12 25 2 - 11 14 25 - - 

2. 13 12 25 - - 17 15 32 1 1 9 14 23 3 - 12 12 24 - - 

3. 13 11 24 - - 18 13 31 - - 11 12 23 - 1 9 14 23 1 2 

4. 11 14 25 - - 17 14 31 - 1 11 13 24 - 1 13 13 26 - - 

ук. 49 49 98 - - 68 57 125 1 3 44 51 95 5 2 45 53 98 1 2 

укуп. м 206 укуп. 

бр. уч. 
416 

ИОП1 7  

I-IV ж 210 ИОП2 7 

 

 

 V VI VII VIII 

о
д

ељ
. 

м ж ук 

И
О

П
 1

 

И
О

П
 2

 

м ж ук 
И

О
П

 1
 

И
О

П
 2

 

м ж ук 

И
О

П
 1

 

И
О

П
 2

 

м ж ук 

И
О

П
 1

 

И
О

П
 2

 

1. 12 15 27 1 - 17 10 27 - - 11 12 23 - - 10 16 26 2 - 

2. 11 14 25 - - 15 11 26 1 - 8 15 23 1 2 9 19 28 - - 

3. 11 13 24 3 - 15 11 26 1 - 8 16 24 1 - 12 15 27 - - 

4. 12 13 25 1 - 17 10 27 - 1 9 14 23 1 - 13 15 28 - 1 

ук. 46 55 101 5 - 64 43 107 2 1 36 57 93 3 2 44 65 109 2 1 

укуп. м 190 укуп. 

бр. уч. 
410 

ИОП1 12      

I-IV ж 220 ИОП2 4      
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Укупно за школу: 

 

укуп. м 396 укуп. 

бр. уч. 
826 

ИОП1 19 

I – VIII ж 430 ИОП2 11 

 

ОБРАЗОВНИ  НИВО РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА  

 

Разред 
Број 

одељења 

Број 

ученика 

Образовни ниво родитеља/старатеља 

Неписмени 
Основна 

школа 
III IV VI VII 

Магистар 

Доктор 

наука 

 

I 4 98 22 11 40 62 9 46 3 

II 4 124 16 19 68 78 10 49 4 

III 4 95 20 4 54 65 8 35 1 

IV 4 99 10 21 39 81 14 28 2 

V 4 102 29 11 33 118 11 30 3 

VI 4 108 17 21 54 119 12 30 4 

VII 4 94 24 20 56 118 8 19 2 

VIII 4 108 28 20 57 131 12 20 3 

 

 

 

 

 

 



 

СТРУКТУРА  И  РАСПОРЕД  ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА У ОКВИРУ  НАСТАВНЕ  НЕДЕЉЕ 
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1.  Живин Марина 26,40 11,88 0,00 0,00 0,67 0,67 0,67 0,00 0,00 0,00 0,50 0,70 0,50 0,26 15,84 7,92 0,10 0,25 0,67 1,00 0,00 0,05 0,50 0,03 0,02 0,02 2,64 

2.  Попов Јелица 40,00 18,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,75 0,75 24,00 12,00 0,50 1,25 1,00 0,50 0,00 0,10 0,50 0,05 0,05 0,05 4,00 

3.  Урошев П. Оливера 40,00 18,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,50 0,75 0,00 0,75 1,00 24,00 12,00 0,10 0,75 1,00 1,50 0,00 0,04 0,50 0,05 0,05 0,01 4,00 

4.  Ћоровић Емилија 40,00 18,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 24,00 12,00 0,50 0,75 1,00 0,50 0,00 0,25 0,50 0,25 0,20 0,05 4,00 

5.  Кордић Душица 40,00 18,00 0,00 0,00 0,94 1,00 1,00 0,00 0,25 1,00 0,31 0,00 0,75 0,75 24,00 12,00 0,25 0,75 1,00 0,5 0,00 0,04 1,00 0,20 0,25 0,01 4,00 

6.  Славица Микић 40,00 18,00 0,00 0,00 0,94 1,00 1,00 0,00 0,50 0,50 0,56 0,00 0,75 0,75 24,00 12,00 0,25 0,25 1,00 1,75 0,00 0,05 0,65 0,02 0,02 0,01 4,00 

7.  Бјелић Весна 40,00 18,00 1,00 0,00 0,94 1,00 1,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,56 24,00 12,00 0,50 0,25 1,00 0,75 0,00 0,50 0,50 0,20 0,25 0,05 4,00 

8.  Анела Милин 31,20 14,04 1,00 0,00 0,68 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,25 0,25 18,72 9,36 0,50 0,25 0,78 0,50 0,00 0,25 0,50 0,05 0,25 0,04 3,12 

9.  Грунчић Ибојка 40,00 18,00 0,00 0,00 1,00 1,50 1,00 0,00 0,33 0,00 0,50 0,42 0,75 0,50 24,00 12,00 0,25 0,25 1,00 1,50 0,00 0,25 0,50 0,06 0,05 0,05 4,00 

10.  Раичевић Зорана 40,00 18,00 0,94 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,36 0,50 0,30 0,40 0,25 0,25 24,00 12,00 0,50 0,25 1,00 1,50 0,00 0,11 0,50 0,05 0,05 0,04 4,00 

11.  Барши Кристина 40,00 18,00 1,00 0,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,25 0,50 0,50 0,35 0,25 0,15 24,00 12,00 0,50 0,25 1,00 1,50 0,00 0,11 0,50 0,05 0,05 0,04 4,00 

12.  Царић Дарко 16,00 7,20 1,00 0,00 0,00 0,28 0,20 0,00 0,40 0,00 0,20 0,00 0,20 0,12 9,60 4,00 0,25 0,25 0,40 1,00 0,00 0,03 0,25 0,01 0,20 0,01 3,28 

13.  Кирћански Милица 40,00 8,44 1,00 11,7 1,00 0,28 0,00 0,00 0,25 0,50 0,25 0,00 0,50 0,09 24,00 10,00 1,00 0,75 1,00 1,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,20 0,05 6,00 

14.  Чисар Ана 40,00 20,00 0,94 0,00 1,00 0,28 0,50 0,00 0,25 0,50 0,25 0,10 0,10 0,08 24,00 10,00 1,00 0,75 1,00 1,5 0,00 0,50 0,50 0,25 0,50 0,00 6,00 

15.  Вуков Ивана 24,00 12,00 1,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,00 0,20 0,30 0,15 0,00 0,05 0,05 14,40 6,00 1,00 0,25 0,61 1,00 0,00 0,11 0,25 0,10 0,25 0,03 3,60 
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16.  Ерић Ибојка 32,00 16,00 0,00 0,00 0,75 0,50 0,35 0,00 0,25 0,50 0,25 0,50 0,10 0,00 19,20 8,00 0,50 0,25 0,78 1,00 0,00 0,25 0,75 0,42 0,75 0,10 4,80 

17.  Рената Лазар Декањ 40,00 20,00 0,94 0,00 1,00 0,50 0,25 0,00 0,15 0,50 0,15 0,21 0,15 0,15 24,00 10,00 1,00 0,75 1,00 1,50 0,00 0,50 0,50 0,25 0,50 0,00 6,00 

18.  Владимир Илић 4,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 2,40 1,00 0,11 0,25 0,11 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,03 0,00 0,60 

19.  Александра Кукољ 40,00 20,00 1,00 0,00 0,97 0,15 0,50 0,00 0,25 0,50 0,25 0,23 0,13 0,02 24,00 10,00 0,50 0,25 1,00 1,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,75 0,50 6,00 

20.  Жељка Вуjић 12,00 6,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,15 0,00 0,11 0,00 0,09 0,25 0,05 0,05 7,00 3,00 0,25 0,25 0,33 0,00 0,00 0,11 0,50 0,11 0,15 0,09 1,80 

21.  Гордана Костић 40,00 12,11 0,00 7,89 0,50 0,50 2,00 0,00 0,25 0,50 0,25 0,00 0,00 0,00 24,00 10,00 0,25 0,25 1,00 1,00 0,00 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 6,00 

22.  Игор Марков 16,00 7,66 0,00 0,00 0,00 0,33 0,44 0,00 0,11 0,00 0,11 0,67 0,28 0,00 9,60 4,00 0,25 0,25 0,42 0,50 0,00 0,25 0,25 0,40 0,07 0,01 2,40 

23.  Aлександaр Иванов 16,00 8,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,23 0,00 0,15 0,22 0,00 0,00 9,60 4,00 0,25 0,25 0,42 0,50 0,00 0,40 0,25 0,28 0,05 0,01 2,40 

24.  Хајналка Ђокић 40,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 0,00 0,25 0,50 0,25 0,00 0,25 0,00 24,00 10,00 0,25 0,75 1,00 2,00 0,00 0,20 1,00 0,00 0,50 0,30 6,00 

25.  Сабо Вера 40,00 20,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,50 0,00 0,75 0,00 0,00 0,25 24,00 10,00 0,50 0,25 1,00 2,00 0,00 0,50 0,50 0,20 1,00 0,05 6,00 

26.  Максимовић A. 24,00 12,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00 0,17 0,00 0,17 0,00 0,32 0,00 14,40 6,00 0,50 0,25 0,61 0,50 0,00 0,11 0,75 0,28 0,25 0,35 3,60 

27.  Врањеш Снежана 40,00 20,00 1,00 0,00 0,50 0,25 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,25 24,00 10,00 0,50 0,25 1,00 1,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,75 0,50 6,00 

28.  Срђан Игњатов 40,00 20,00 0,94 0,00 0,00 0,00 1,31 0,50 0,50 0,00 0,25 0,00 0,25 0,25 24,00 10,00 0,50 0,25 1,00 1,00 0,00 0,50 0,50 0,70 0,50 0,05 6,00 

29.  Дарко Радлински 40,00 20,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,50 0,50 0,00 0,25 0,00 0,25 0,25 24,00 10,00 0,50 0,25 1,00 1,00 0,00 0,75 0,50 1,00 0,55 0,45 6,00 

30.  Мирослав Молнар 16,00 8,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,15 9,60 4,11 0,50 0,25 0,42 0,50 0,00 0,35 0,20 0,05 0,01 0,01 2,29 

31.  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 0,50 0,25 1,00 2,00 0,00 0,11 1,00 0,14 1,00 0,00 6,00 

32.  Елвир Шерифовић 4,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 2,40 1,00 0,11 0,25 0,11 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 

33.  Милисављевић Ј. 12,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 7,20 3,00 0,33 0,25 0,33 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 

34.  Влаисављевић Т. 40,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 0,50 1,50 0,00 0,00 0,25 24,00 10,00 0,50 0,25 1,00 2,50 0,00 0,25 1,00 0,00 0,50 0,00 6,00 

35.  Вероника Франција 16,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 9,60 4,00 0,50 0,25 0,42 1,00 0,00 0,11 0,07 0,00 0,05 0,00 2,40 
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36.  Весна Тешић 40,00 17,00 1,00 2,00 0,00 0,75 0,50 0,50 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,25 24,00 10,00 1,50 0,75 1,00 0,50 0,00 0,50 0,75 0,25 0,50 0,25 6,00 

37.  Снежана Ровчанин 40,00 17,00 1,00 2,00 0,00 0,75 0,50 0,75 1,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,25 24,00 10,00 1,50 0,25 1,00 1,50 0,00 0,30 0,75 0,20 0,40 0,10 6,00 

38.  Зорица Ђурин 40,00 17,00 1,00 2,00 0,00 0,75 0,50 0,50 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,25 24,00 10,00 1,50 0,25 1,00 1,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 6,00 

39.  Људмила Воркапић 40,00 17,00 1,00 2,00 0,00 0,75 0,50 0,25 0,50 1,00 0,75 0,00 0,00 0,25 24,00 10,00 1,50 0,25 1,00 0,50 0,00 0,50 1,00 0,50 0,50 0,25 6,00 

40.  
Слађана 
Глигоријевић 

40,00 18,00 1,00 2,00 0,00 0,75 0,50 0,25 0,50 0,00 0,75 0,00 0,00 0,25 24,00 10,00 1,00 0,75 1,00 0,50 0,00 0,75 1,00 0,00 0,75 0,25 6,00 

41.  Наташа Нађалин 40,00 18,00 1,00 2,00 0,00 0,75 0,50 0,25 0,50 0,25 0,50 0,00 0,00 0,25 24,00 10,00 1,00 0,25 1,00 0,50 0,00 0,75 1,00 0,25 1,00 0,25 6,00 

42.  Драгослав Жигић 40,00 18,00 1,00 2,00 0,00 0,75 0,50 0,50 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,25 24,00 11,00 1,00 0,25 1,00 2,00 0,00 0,15 0,50 0,05 0,03 0,02 6,00 

43.  Драгана Радоња 40,00 18,00 1,00 2,00 0,00 0,75 0,50 0,25 0,50 0,00 0,75 0,00 0,00 0,25 24,00 10,00 1,00 0,25 1,00 1,00 0,00 0,75 1,00 0,25 0,75 0,00 6,00 

44.  Јасна Вујадиновић 40,00 18,00 1,00 2,00 0,00 0,75 0,50 0,25 0,50 0,00 0,75 0,00 0,00 0,25 24,00 10,50 1,00 0,75 1,00 1,00 0,00 0,50 1,00 0,00 0,20 0,05 5,50 

45.  Јованка Вукојевић 40,00 18,00 1,00 2,00 0,00 0,75 0,50 0,25 0,50 0,00 0,75 0,00 0,00 0,25 24,00 10,50 1,00 0,75 1,00 0,50 0,00 0,50 1,00 0,50 0,20 0,05 5,50 

46.  Предраг Мартинов 40,00 18,00 1,00 2,00 0,00 0,75 0,50 0,25 0,50 0,00 0,75 0,00 0,00 0,25 24,00 10,50 1,00 0,25 1,00 1,00 0,00 0,50 1,00 0,00 0,70 0,05 5,50 

47.  Јадранка Стајић 40,00 18,00 1,00 2,00 0,00 0,75 0,50 0,25 0,50 0,25 0,50 0,00 0,00 0,25 24,00 10,50 1,00 0,25 1,00 0,50 0,00 0,50 1,00 0,15 1,00 0,10 5,50 

48.  Ивана Бошњак 40,00 18,00 1,00 2,00 0,00 0,75 0,50 0,25 0,50 0,00 0,50 0,00 0,25 0,25 24,00 11,00 1,00 0,25 1,00 1,50 0,00 0,30 0,50 0,25 0,15 0,05 5,00 

49.  Јадранка Жигић 40,00 18,00 1,00 2,00 0,00 0,75 0,50 0,25 0,50 0,00 0,50 0,00 0,25 0,25 24,00 11,00 1,00 0,25 1,00 2,00 0,00 0,15 0,50 0,05 0,03 0,02 5,00 

50.  Снежана Радаковић 40,00 18,00 1,00 2,00 0,00 0,75 0,50 0,25 0,50 0,25 0,50 0,00 0,00 0,25 24,00 11,00 1,00 0,25 1,00 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 5,00 

51.  Павија Иванић 40,00 18,00 1,00 2,00 0,00 0,75 0,50 0,25 0,50 0,00 0,75 0,00 0,25 0,00 24,00 11,00 1,00 0,25 1,00 1,50 0,00 0,30 0,50 0,15 0,20 0,10 5,00 
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СТРУКТУРА  И  РАСПОРЕД  ОБАВЕЗА У ОКВИРУ  НАСТАВНЕ  НЕДЕЉЕ  СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
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Добријевић Јадранка, пeдaгoг 1 5 25 2 1 1 2 3 40 

Пeткoвић Ксенија, психoлoг 1 4 25 2 1 2 2 3 40 
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Рaдoвaнoвић Mирјана, библиoтeкaр 2 11 1 4 1 1 20 

Драгана Табачки, библиотекар 2 11 1 4 1 1 20 

 

 СТРУКТУРА  И  РАСПОРЕД  ОБАВЕЗА У ОКВИРУ  НАСТАВНЕ  НЕДЕЉЕ  НАСТАВНИКА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 
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Сања Журж 5 30 2 1 2 40 

 

 



ПОДЕЛА  ПРЕДМЕТА  НА  НАСТАВНИКЕ 

 

Задужења наставника по одељењима – обавезни предмети 

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

фoнд 

Српски језик 

Пoпoв Jeлицa  61   62   64 71   74  20 

Eмилиja Ћoрoвић 51   53   82   83 18 

Живин Марина  63  81   84 12 

Пaлaлић Урошев 

Oливeрa 
52   54  72   73  18 

Енглески 

језик 

Кoрдић Душицa  61  62  63  64 74 81   82 14 

Славица Микић 51   52   53   54  71   72   73 83   84 18 

Математика 

Бaрши Кристинa 52 62 73   74 82 20 

Грунчић Ибојка  61   63 71   72 81 20 

Рaичeвић Зoрaнa 51   53  54 64  83  84 24 

Физика 

Лазар Декањ 

Рената 
 61   62    64 71  72  73  74 81   82   83   84 20 

Илић Влaдимир  63   2 

Хемија 
Ерић Крижан 

Ибојка 
  71  72  73  74 81   82   83   84 16 

Биологија 
Вукoв Ивaнa 51   52   53 64 73   74  12 

Joвaнoв Aнa 54 61   62   63 71   72 81   82   83   84 20 

Географија 

Кукoљ 

Aлeксaндрa 
51   52 61  62  63 64 71  72  73  74 81   84 22 

Жељка Вујић 53   54   82   83 6 

Историја 

Иванов 

Александар 
 61   62 73 81 8 

Марков Игор   71 82   83   84 8 

Кoстић Гoрдaнa 51   52   53   54 63   64 72   74  12 

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 
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Физичко 

васпитање 

Игњaтoв Срђaн   71  72 81 6 

Рaдлински Дaркo   73 74 82   83 8 

Moлнaр Mирoслaв    84 2 

Физичко и 

здравствено 

васп. 

Игњaтoв Срђaн 51   52 61   62   8 

Мирослав Молнар 54    2 

Рaдлински Дaркo 53 63 64   6 

Информат. и 

рачунарст. 

Милица 

Кирћански 
51   52   53   54 61   62  63 64   8 

Дарко Царић 51   52   53   54 61   62  63 64   8 

Техника и 

технолог. 

Врањеш Снежана 51   52   53 61   62   64   12 

Максимовић 

Александра 
54 63   4 

Техничко и 

инф. образ. 

Врањеш Снежана   71   72   73 84 8 

Максимовић 

Александра 
  74 81   82   83 8 

Енглески 

језик (од 1-4. 

разреда) 

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

Вероника 

Франциа 
 21    23 31   32  8 

Тамара 

Владисављевић 
11   12   13   14 22    24 33   34 41   44 20 

Душица Кордић    42   43 4 

 

Oбaвeзни избoрни прoгрaм 

Нaзив прoгрaмa Нaстaвник Oдeљeњe 
Нeд. 

фoнд 

Вeрскa нaстaвa - 

прaвoслaвнa 

Mилицa Нeнин 

24   31-3   32-4   41-2   43   44  

51-4   52   53   61   62  63   64 

71-2  73  74   81   82   83   84 

20 

Јасмина 

Милисављевић 

11-3   12   14 

21   22   23   
6 

Вeрскa нaстaвa- 

ислaмскa 
Шeрифoвић Eлвир 1-4.   5-8. 2 

Грaђaнскo 

вaспитaњe 
Кoстић Гoрдaнa 

51-4   52   53   61-2  63-4 

71-3  72-4   81-2   83-4 
9 
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Шпaнски jeзик 
Милин Анела 

Бjeлић Вeснa 

54   61   63   64   71   72   81 

51   52   53   62   73   74    82    83    84 

14 

18 

Изaбрaни спoрт: 

Игњaтoв Срђaн 

Рaдлински Дaркo 

Moлнaр Mирослав 

71  81 

74  82    83 

72   73   84 

2 

3 

3 

       

Избoрни прoгрaм 

Нaзив прoгрaмa Нaстaвник Oдeљeњe 
Нeд. 

фoнд 

Инфoрмaтикa и 

рaчунaрствo 
Кирћaнски Mилицa 

71  72  73  74 

81   82   83   84 
12 

Хор и оркестар Вера Сабо 72  73 1 

               

Слободне наставне активности 

Нaзив прoгрaмa Нaстaвник Oдeљeњe 
Нeд. 

фoнд 

Цртање, сликање, вајање Ђокић Хајналка 51   52   53   54   61   62  63  64 3 

Хор Вера Сабо 51   52   53   54 1 

Чувари природе Ивана Вуков 61   62  63  64 1 

Свакодневни живот у 

прошлости 

Александар 

Иванов 
62  63  64 1 

Костић Гордана 51   52   53   54    1 

 

 

ДЕЖУРСТВО - ОБАВЕЗЕ ДЕЖУРНОГ НАСТАВНИКА 

 

 

1. Дежурство почиње пола сата пре почетка наставе; 

2. Дежурни наставник надгледа улаз ученика у зграду, који не сме бити ранији од 15 минута 

пре почетка првог часа; 

3. Води рачуна да ученици користе улаз из школског дворишта, а не службени улаз; 

4. Надгледа понашање ученика за време одмора; 

5. Обавља и друге послове који му се повере; 

6. Главни дежурни наставник усклађује рад са другим дежурним наставницима; 

7. Главни дежурни наставник евидентира у књизи дежурстава одсутне наставнике, значајна 

запажања и догађаје за тај дан; 

 



РАСПОРЕД ЧАСОВА 

 

 

Распоред часова обавезних и изборних наставних предмета и осталих облика образовно-васпитног рада налазе се на огласној  табли у 

зборници и на сајту школе. 

I – IV разред 
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V – VIII разред 
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КАЛЕНДАР  И  РИТАМ  РАДА 

 

ДНEВНИ РИТAМ 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.  

 

 

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 
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КAЛEНДAР РAДA 

 

Aктивнoсти Врeмe 

Oбрaзoвнo-вaспитни рaд у I пoлугодишту 3. 9. 2018 -  21.12.2018.  

Oбрaзoвнo-вaспитни рaд у II пoлугодишту 

                        зa учeникe VIII рaзрeдa 

 15.1.2019 -  14.6.2019.  

 15.1.2019 -  31.5.2019.  

Зимски рaспуст 24.12.2018 - 14.1.2019. 

У школи се обележава: 

 

- Дан сећања на српске жртве у Другом 

светском рату 

- Дан примирја у Првом светском рату  

 

 

 

- Свети Сава – Дан духовности  

 

- 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 

- У школама се обележава и Дан просветних 

радника 

 

 

- недеља 21.10.2018. године, нерадни је и 

ненаставни дан 

- пада у недељу, 11.11.2018. године 

обележава се првог наредног радног дана, 

у понедељак 12.11.2018. као нерадни и 

ненаставни дан 

- недеља, 27.1.2019. године и ненаставни 

дан 

- петак и субота, 15.2.2019. и 16.2.2019. 

године, нерадни су и ненаставни дани 

- понедељак, 22.4.2019. године, радни је и 

наставни дан 

 

- среда и четвртак 1.5.2019. и 2.5.2019. 

године, нерадни су и ненаставни дани 

- четвртак, 9.5.2019. године, је радни и 

наставни дан 

- петак, 28.6.2019. године и радни је дан. 

- четвртак, 8.11.2018. године, радни је и 

наставни дан. 

Рaдне субoте 17.11.2018. (по распореду за понедељак) 

19.1.2019. (по распореду за петак) 

4.5.2019. (по распореду за понедељак) 

Радне суботе (ненаставне) субота, 29.9.2018. и субота 1.6.2019. 

Пробни завршни испит петак 12.4.2019. и субота 13.4.2019. 

Прoлeћни рaспуст 19.4.2019 – 2.5.2019.  

Завршни испит понедељак, 17.6.2019. 

уторак, 18.6.2019. 

среда, 19.6.2019 

Лeтњи рaспуст 17.6.2019 - 31.8.2019. 

( зa VIII р. пo зaвршeтку зaвршног испитa) 

Рaспoрeд кoришћ. oдмoрa нaставног oсoбљa  1.7 - 31.8.2019.  
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Припрeмe зa пoлaгaњe разредних испитa 20 – 24.5.2019.(за VIII) 

3 – 7.6.2019. (I - VII) 

Рaзрeдни испити  27 – 31.5.2019.  (зa VIII) 

10 -14.6.2019. (V-VII) 

Припрeмe зa пoлaгaњe пoпрaвних испитa VIII 3 – 7.6.2019. 

Пoпрaвни испит зa VIII р. 10- 12.6.2019.  

Припрeмe зa пoлaгaњe пoп. испитa oд IV-VIII 11 - 15.8.2019.  

Пoпрaвни испит IV-VIII р. 20 – 22.8.2019.  

Испит из стрaнoг jeзикa  септембар, 2018 - мај, 2019.  

Пливaњe  oктoбaр 2018 / мај 2019. 

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

Дaн шкoлe 5.12.2018. 

Eкскурзије мај 2019. 

Слoбoднe aктивнoсти jeдaн чaс нeдeљнo 

Дoдaтни рaд jeдaн чaс нeдeљнo 

Taкмичeњa учeникa фебруар – мај 2019. 

Прoфeсиoнaлнa oриjeнтaциja  тoкoм шкoлскe гoдинe 

Сaрaдњa сa рoдитeљимa: 

-индивидуaлни приjeми 

- отворена врата школе 

 

jeднoм у двe нeдeљe током школ. године 

по договору са предметним наставницима 

Недеље школског спорта (у склaду сa чл. 40. 

Закон о основном образовању и васпитању) 

01 - 06.10.2018. 

16 - 20.4.2019. 

Пoдeлa ђaчких књижицa I-VIII нa крajу I пол. 28. 12. 2018.  

Пoдeлa ђaчких књижицa и свeдoчaнстaвa I-VII 

нa крajу II пoлугoдиштa 

20. 6. 2019.  

Пoдeлa свeдoчaнстaвa  зa уч. VIII рaзреда 7. 6. 2019. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ШКОЛСКОГ КАЛЕНДАРА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. 

ГОДИНУ 

 

 
 

Наставни план и програм за ученике од  I до VII разреда остварује се у 36 петодневних 

наставних недеља, односно 180 наставних дана подељених у четири квартала и два 

полугодишта. 

Наставни план и програм за ученике VIII разреда остварује се у 34 петодневненаставне 

недеље, односно 170 наставних дана. 

На крају првог и трећег квартала школа ће, у року од осам дана од завршетка 

квартала, лично, на родитељском састанку, или препорученом пошиљком, писмено 

обавестити родитеља или старатеља о постигнутом успеху ученика, владању, броју 

изостанака са наставе и изреченим васпитно-дисциплинским мерама. 

За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног рада 

са ученицима, а у обавези је да планира реализовање допунског рада са ученицима који 

заостају у савладавању наставног градива. 
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КАЛЕНДАР ШКОЛСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

 

Акције и манифестације  на 

нивоу школе: 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 
Циљна  група 

Свечани  пријем првака 
 

03.09.2018. 

Стручно веће 

за разредну 

наставу 

ученици 

и родитељи 

Дан писмености 
 

08.09.2018. 

Стручно веће 

За српски језик 

ученици   V-

VIII разреда 

Прикупљање старе хартије 

(рециклажа) 
Током године 

Чистоћа и 

зеленило, 

запослени 

школе 

ученици  од 

I до   VIII р. 

Републичкa акцијa „Дан 

пешачења у Србији“ 
16.09.2018. 

Стручно веће за 

физичо васпи 

тање, стручно 

веће нижих 

разреда и друге 

колеге 

ученици  од 

I до   VIII р 

Дан језика 26.09.2018. 
Стручно вечеће 

за стране језике 

Ученици  од 

V   до   VIII р. 

Ноћ истраживача 28.09.2018. 

Стручно веће 

техничких 

наука и Стручно 

веће математике 

Стручно веће 

природних 

наука 

ученици  од 

I до   VIII р. 

Дечија недеља 1-7.10. 2018. 

Дечији савез 

Стручно веће за 

физичо васпи 

тање 

Ученици  од 

I до   VIII р. 

 

Дан УН 

 

24.10. 2018. 

 

Ученички 

парламент 

ученици 

виших 

разреда 

Обележавање Дана потписивања 

примирја у Првом светском рату 
11.11.2018. 

Стручно веће за 

друштвене 

науке, Тим за 

маркетниг 

ученици  од 

I до   VIII р. 
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Међународни дан толеранције 

 

16.11. 2018. 

Ученички 

парламент 

Вршњачки тим 

Ученици  од 

I до   VIII р. 

 

Међународни дан деце 

 

20.11. 2018. 

Вршњачки тим 

Дечији савез 

Ученици  од 

I до   VIII р. 

Међународни дан борбе против 

насиља над женама 
25.11.2018. 

Вршњачни тим, 

Ученички 

парламет, Тим 

за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Ученици  од 

I до   VIII р. 

 

Међународни дан особа са 

инвалидитетом 

 

03.12. 2018. 

Ученички 

парламент 

Ученици 

виших  

разреда 

Дан школе 5.12.2018. 
Руководство 

школе 

Ученици, сви 

запослени, 

гости 

Дан људских права 10.12. 2018. 
Ученички 

парламент 

ученици  од 

I до   VIII р. 

 

Новогодишњи вашар 
21.12. 2018. 

Стручно веће за 

разредну 

наставу 

Ученици 

нижих разреда 

 

Дан Светог Саве 

 

27.01.2019. 

 

руководство 

школе 

ученици, сви 

запослени, 

гости 

Песничка штафета април 2019. 
 

библиотекар 

ученици  од 

I до   VIII р. 

Чаробни дан – дан отворених 

врата за будуће прваке и њихове 

родитеље 

март 2019. 

Наставници 

разредне 

наставе 

Будући 

прваци, 

родитељи 

Светски дан здравља 
 

07.04.2019. 

Ученички 

парламент 

ученици  од 

I до   VIII р. 
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Читалачка значка Током школске године библиотекар 
Ученици  од 

I до   VIII р. 

Дан планете Земље 22.04.2019. 
Ученички 

парламент 

ученици  од 

I до VIII р. 

Светски дан књиге 23.04.2018. библиотекар 
ученици  од 

I до VIII р. 

Недеља школског спорта – крос, 

спортска такмичења 

02 - 06.10.2018. 

16 - 20.4.2019. 

Стручно веће за 

физичо васпи 

тање и  остали 

радници школе 

Сви ученици 

 

Светски дан борбе против 

пушења 

31.05. 2018. 
Ученички 

парламент 

ученици 

виших  

разреда 

Светски дан заштите животне 

средине 
05.06. 2018. 

Ученички 

парламент 

ученици  од 

I  до VIII р. 

Одржавање 

сталне поставке експоната и 

ученичких радова у холу 

током 

године 

наставници 

историје 

Ученици, 

родитељи 

Посета биоскопу 
током 

године 
Стручна већа 

ученици  од 

I до VIII р. 

Посета позоришту 
током 

године 
Стручна већа 

ученици  од 

I до VIII р. 

Посета музеју 
током 

године 
Стручна већа 

ученици  од 

I до VIII р. 

 

 

Активности које се спроводе у 

сарадњи са локалном  средином 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 
Циљна  група 

Трка за срећније детињство, 

хуманитарна акција 

септембар 

2018. 

Стручно веће 

за 

физ. васп., 

стручно веће 

нижих разреда 

и друге колеге 

Ученици  од 

I до VIII р. 
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Фестивал науке 
септембар 

2018. 

Стучно веће за 

природне 

науке 

Ученици Vдо VIII р. 

Zr biz net –  
Сајам предузетништва и 

промоција Ноћи истраживача 

20-23.9.2018 

Стучно веће за 

природне 

науке и 

учитељи 

Ученици од IV до VIII 

разреда 

Ноћ истраживача 
септембар 

2018. 
Стручна већа локална заједница 

Дан заштите животиња октобар 2018. 
Разредне 

старешине 
Ученици Vдо VIII р. 

Инклузивне игре без граница 
децембар 

2018. 

учитељи, Тим 

за реализацију 

културно-

друштвених 

активности 

Ученици од I до IV 

разреда 

Жогарија мај 2019. 

учитељи, Тим 

за реализацију 

културно-

друштвених 

активности 

Ученици од I до IV 

разреда 

Шеширијада мај 2019. 

учитељи, Тим 

за реализацију 

културно-

друштвених 

активности 

Ученици од I до IV 

разреда 

Месец математике у сарадњи са 

Центром за промоцију науке 
мај 2019. Стручно веће Ученици Vдо VIII р. 

Европско село мај 2019. Стручна већа 
локална самоуправа, 

грађани 

 

Учешће  у хуманитарним 

акцијама 

током године 
Ученички 

парламент 

Ученици  од 

I до   VIII р. 

Популарисање страних језика 

који се изучавају у школи 
током године 

Стручно веће 

страних језика 

ученици, 

родитељи 

Одлазак  у православне цркве у 

граду 
током године 

наставник 

верске 

наставе 

 

ученици који похађају 

верску наставу 
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Посета манастирима током године 

наставник 

верске 

наставе 

 

ученици који похађају 

верску наставу 

Енергија је свуда око нас јануар 

Стучно веће за 

природне 

науке 

Ученици Vдо VIII р. 

ФИЛМић фебруар 

Наставници 

технике и 

технологије, 

техничког 

образовања 

Ученици Vдо VIII р. 

 

 

 

ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 

 

 

Ученици школе узимају учешће у свим такмичењима која организује Министарство 

просвете Републике Србије по прописаном календару. 

 

 

 

ПРОДУЖЕНИ  БОРАВАК 

 

Годишњи план и програм образовно васпитног рада упродуженом  боравку 

Продужени боравак је посебан облик образовно-васпитног рада са ученицима који 

се реализује у школи после или пре часова редовне наставе и у оквиру кога ученици 

имају самосталан рад и низ различитих облика слободних активности и један оброк. 

Приликом остваривања продуженог боравка наставник нарочито води рачуна, и то: 

- о васпитању и образовању ученика, 

- предузимању превентивних мера ради очувања здравља ученика, 

- помагању у учењу и раду, 

- подстицању ученика на самостални рад и стицање радних навика, 

- развоју социјалних и комуникацијских вештина, 

- аналитичко-истраживачком раду за потребе вредновања квалитета рада, 

- сарадњи са родитељима, 

- сарадњи са локалном заједницом, 

- сарадњи са установама културе, као и са свим другим релевантним 

установама које се индиректно или директно укључују у рад школе. 

Ученици који бораве у продуженом боравку чине хетерогену групу тј.укључује 

ученике од I до II разреда основне школе. 

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

после часова редовне наставе, у оквиру кога ученици имају један оброк, самосталан рад 

и низ различитих облика слободних активности. 
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Дневни распоред активности  продуженог боравка (у зависности од смене у којој се 

одвија редовна настава): 

 

Прва смена – када ђаци похађају наставу пре подне 

 

до 7:30 

 

7:30 

 

7:45 

 

11:30 – 12:20 

 

12:30 

 

13:00 

 

 

 

до 16:00 

 

 

долазак у боравак 

 

доручак 

 

одлазак у учионице 

 

долазак у боравак након 

наставе 

ручак 

 

израда домаћих задатака и 

вежбање (два школска часа) 

слободне активности 

 

одлазак кући 

Друга смена – када ђаци похађају наставу после подне 

 

7:00 

 

8:00 

 

 

 

10:00 

 

 

12:00 

 

13:15 

 

долазак у боравак 

 

доручак 

израда домаћих задатака и 

вежбање 

 

 ужина 

слободне активности 

 

 ручак 

 

 одлазак у учионице 

 

 

Самостални рад ученика реализује се у складу са наставним планом и програмом. 

Ученици организовано и плански, уз стручно-педагошку помоћ и сарадњу са 

наставником утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, умења и 

навике.реализују активности које би иначе ученик радио у виду домаћих задатака., 

одговарају индивидуалним карактеристикама и потенцијалима сваког појединог 

ученика. 

Задаци урађени на часовима самосталног рада се анализирају, исправљају и 

вреднују, али се не оцењују. 
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Активности у слободном времену ученика имају првенствено рекреативно-забавни 

и стваралачки карактер и оне могу бити: едукативне, радне, културно-уметничке и 

спортске. 

Активности  ученика у слободном времену : 

- спортске активности 

- креативне радионице 

- друштвене активности 

- културне активности 

- учествовање у хуманитарним акцијама 

- учествовање у еколошким акцијама 

- припремање културно-уметничких програма; 

- уређење учионице у складу са могућностима и жељама ученика 

- обележавање празника и тематских дана; 

- израда тематских паноа; 

- активности које ће омогућити интердисциплинарни приступ и обезбедити 

корелацију наставних садржаја, а у складу са узрастом ученика; 

- друге активности у складу са интересовањима ученика. 

Активности у слободном времену могу да се организују у учионици, а могу да се 

организују ван учионице, ако то школа може да обезбеди. 

Наставница разредне наставе распоређена на рад у продуженом боравку је Сања Журж 

 

 

 

ФОНД  ЧАСОВА 

 

Обавезни предмети 

 

 

РАЗРЕД I II III IV V VI VII VIII СВЕГА 

БР.ОДЕЉЕЊА 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обавезни наставни 

предмети 
         

Српски језик 720 720 720 720 720 576 576 576 5328 

Природа и друштво - - 288 288 - - - - 576 

Свет око нас 288 288 - - - - - - 576 

Физика - - - - - 288 288 288 864 

Хемија - - - - - - 288 288 576 

Биологија - - - - 288 288 288 288 1152 

Математика 720 720 720 720 576 576 576 576 5184 

Техничко и информа- 

тичко образовање 
- - - - - - 288 288 576 
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Техника и технологија - - - - 288 288 - - 576 

Информатика и 

рачунарство 
- - - - 144 144 - - 288 

Географија - - - - 144 288 288 288 1008 

Историја - - - - 144 288 288 288 1008 

Енглески језик 288 288 288 288 288 288 288 288 2304 

Физичко васпитање  432 432 432 - - 288 288 1872 

Физичко и здравствено 

васпитање 
432 - - - 288 288 - - 1008 

Обавезне физичке 

активности 
- - - - 216 216 - - 432 

Ликовна култура 144 288 288 288 288 144 144 144 1728 

Музичка култура 144 144 144 144 288 144 144 144 1296 

СВЕГА: 2736 2880 2880 2880 3672 3816 3744 3744 26352 

Обавезни изборни 

наставни предмети 
         

Грађанско васпитање 144 144 144 144 108 72 72 72 900 

Верска настава – пр. 144 144 144 144 108 144 108 144 1080 

Верска настава – ис. 72 72 36 72 36 36 108 36 468 

Пројектна настава 144 - - - - - - - 144 

Физичко васпитање-

изабрани спорт 
- - - - - - 144 144 288 

Други 

страни 

језик 

Шпански - - - - 288 288 288 288 1152 

СВЕГА: 504 360 324 360 540 540 720 684 4032 

Изборни наставни 

предмети 
         

Народна традиција - 72 - - - - - - 72 

Чувари природе - 72 108 144 - - - - 324 

Руке у тесту - - 36 - - - - - 36 

Хор и оркестар - - - - - - - 144 144 
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Информатика и 

рачунарство 
- - - - - - 144 144 288 

СВЕГА: - 144 144 144 - - 144 288 864 

 

СВЕГА: 
3384 3384 3348 3384 4212 4356 4608 4716 31248 

 

 

* У складу са законском обавезом школа ће за ученике четвртог разреда 

организовати  часове предметне наставе ради упознавања ученика са предметним 

наставницима који ће реализовати наставу у петом разреду. 

Часови предметне наставе ће се планирaти на основу наставног програма за четврти 

разред основног образовања и васпитања, у сарадњи учитеља и одговарајућих 

наставника предметне наставе. 

Часове предметне наставе за ученике четвртог разреда реализоваће сви наставници 

предметне наставе. 

Распоред ових активности биће благовремено објављиван, по договору наставника 

разредне и предметне наставе. 

 

Распоред  изборних  предмета 

 

 

Предмет 

 

Наставник 

 

Одељење 

 

Број 

ученика 

 

Број 

група 

Недељн

и 

фонд 

часова 

Годиш

њи 

фонд 

часова 

Пројектна 

настава 

Весна Тешић I1 24 1 1 36 

Снежана Ровчанин I2 25 1 1 36 

Зорица Ђурин I3 24 1 1 36 

Људмила Воркапић I4 25 1 1 36 

Народна 

традиција 

Наташа Нађалин II2 32 1 1 36 

Драгослав Жигић II3 31 1 1 36 

Руке у тесту Јованка Вукојевић III2 23 1 1 36 

Чувари 

природе 

Слађана Глигоријевић II1 31 1 1 36 

Драгана Радоња II4 31 1 1 36 

Јасна Вујадиновић III1 25 1 1 36 
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Предраг Мартинов III3 23 1 1 36 

Јадранка Стајић III4 24 1 1 36 

Ивана Бошњак IV1 25 1 1 36 

Јадранка Жигић IV2 24 1 1 36 

Снежана Радаковић IV3 23 1 1 36 

Павија Иванић IV4 26 1 1 36 

Верска  настава 

Милица Ненин 

II4 

III1/3 

III2/4 

IV1/2 

IV3 

IV4 

V1/4 

V2 

V3 

VI1 

VI2 

VI3 

VI4 

VII1/2 

VII3 

VII4 

VIII1 

VIII2 

VIII3 

VIII4 

17 

20 

24 

21 

15 

15 

20 

15 

18 

16 

19 

18 

15 

19 

21 

15 

15 

16 

15 

15 

20 1 712 

Јасмина Милисављевић 

I1/3 

I2 

I4 

II1 

II2 

II3 

22 

17 

15 

18 

16 

20 

6 1 216 

Елвир Шерифовић 
I-IV 

V-VIII 

11 

11 
2 1 72 

 

Грађанско 

васпитање 

Сви наставници разредне 

наставе 

предају у свом одељењу 

I -IV 

98 

125 

95 

98 

16 1 576 

Гордана Костић 

V1/4 

V2 

V3 

VI1/2 

15 

15 

17 

17 

9 1 324 
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VI3/4 

VII1/3 

VII2/4 

VIII3/4 

VIII1/2 

19 

19 

18 

20 

26 

 

Информатика и 

рачунарство 

Милица Кирћански 

V1 

V2 

V3 

V4 

VI1 

VI2 

VI3 

VI4 

14 

13 

12 

13 

14 

13 

13 

14 

8 8 288 

Дарко Царић 

V1 

V2 

V3 

V4 

VI1 

VI2 

VI3 

VI4 

13 

12 

12 

12 

13 

13 

13 

13 

8 8 288 

Хор Вера Сабо VIII 15 1 1 34 

Физичко 

васпитање-

изабрани спорт 

Игњaтoв Срђaн 

- одбојка 

- фудбал 

71   

81 

22 

26 
4 2 70 

Рaдлински Дaркo 

- одбојка 

- фудбал 

74   

82    

83 

23 

28 

27 

6 3 104 

Moлнaр Mирослав  
- одбојка 

- фудбал 

72 

73 

84 

23 

24 

28 

6 3 106 

Свега часова: 3366 

 

 

 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 
 

Новину у овој школској години представља увођење Пројектне наставе као изборног 

предмета у првом разреду. 
 

Планом наставе и учења у првом циклусу основног образовања и васпитања 

дефинисана је пројектна настава као облик образовно-васпитног рада којим се 

развијају опште међупредметне компетенције уз употребу информационо 

комуникационих технологија. Усмерена је на достизање исхода који се првенствено 

односе на логичко и критичко мишљење као и припрему ученика за лако сналажење у 
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свету технике, технологије и рачунарства, како у свакодневном животу тако и у 

процесу учења. У складу је са општим исходима образовања и васпитања и у функцији 

је когнитивног, афективног и социјалног развоја ученика. 

Потреба за увођењем пројектне наставе, већ у првом разреду основне школе, почива на 

савременим схватањима детета, наставе, функције образовања и сазнавања као 

социјалне конструкције подржане кроз сарадничко деловање, коришћењем различитих 

извора информација и активности. Применом оваквог облика рада долази до 

повезивања познатог и непознатог, учења помоћу примера, учења примењивањем, 

развоја процедуралних знања, коришћења информационих технологија као и 

комбиновања конвергентног (логичког) и дивергентног (стваралачког) мишљења. 

Пројектна настава има елементе проблемске и истраживачке наставе али се у овом 

облику рада поред централног захтева, који се односи на тражење решења односно 

процес сарадње, који је изнад самог резултата у решавању проблема. 

Пројектна настава је део целокупног образовно-васпитног рада и прати наставни 

процес уважавајући специфичности наставних предмета у првом разреду. Ослонци 

планирања и организације пројектне наставе су: уважавање узраста ученика и њихове 

природне радозналости са којом долазе у први разред; коришћење ваншколских знања, 

вештина и искустава ученика; укључивање свих ученика уз поштовање њихових 

различитости; повезивање садржаја свих наставних предмета и употреба савремених 

информационо-комуникационих технологија. Зато овај облик рада омогућава да 

наставни предмети буду смислено међусобно повезани као и доведени у везу са 

свакодневним животом ученика. На тај начин се обезбеђује разумевање сврхе онога 

што се учи, функционално повезивање знања, вештина и искустава и мотивација 

ученика. 

Пројектна настава је драгоцени облик рада јер од ученика захтева бројне активности, 

међу којима су: самостално проналажење информација; способност решавања 

проблема; самостално учење; рад у групи, сарадњу; критички однос према властитом и 

туђем раду; доношење одлука; аргументовање; усвајање другачијих, нових начина 

рада; планирање; поштовање рокова и преузимање одговорности. 

Учитељи ће у својим оперативним плановима дефинисати циљеве одабраног пројекта, 

исходе, актовности,  методе, облике рада, наставна средста и начин презентовања. 

 
 

Фонд  часова  додатне  наставе 

 

Ове школске године биће организован додатни рад из следећих предмета: 

 

 

Предмет 

 

Наставник 

 

Разред/ 

одељење 

 

Фонд 

часова 

Српски језик 

Оливера Урошев 

Палалић 

V2, V4, VII2, 

VII3 
36 

Јелица Попов 
VI1, VI2, VI4, 

VII1, VII4 
36 
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Емилија Ћоровић 
V1, V3, VIII2, 

VIII3 
36 

Марина Живин 
VI3, VIII1, 

VII4 
24 

Биологија 

Ивана Вуков 

V1, V2, V3, 

V4, VII1, 

VII2, VII3, 

VII4 

36 

Ана Чисар 

VI1, VI2, VI3, 

VI4, VIII1, 

VIII2, VIII3, 

VIII4 

70 

Физика Рената Лазар Декањ 

VI1, VI2, 

VII1, VII2, 

VII3, VII4 

72 

Географија 

Александра Кукољ 

VII1, VII2, 

VII3, VII4, 

VIII1, VIII4 

35 

Жељка Вујић VIII2 18 

Историја 

Александар Иванов 
VI1, VI2, 

VII3, VIII1 
18 

Костић Гордана VII2, VII4 18 

 

Математика 

Зорана Раичевић 
VIII1, VIII2, 

VIII3, VIII4 
36 

Кристина Барши 

V1, V2, V3, 

V4, VII1, 

VII2, VII3, 

VII4 

72 

Ибојка Грунчић 
VI1, VI2, VI3, 

VI4 
36 

Енглески језик 

Душица Кордић VIII1, VIII2 34 

Славица Микић VIII3, VIII4 34 
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Шпански језик 

Анела Милин VIII1 26 

Весна Бјелић VIII4 34 

Техничко и 

информатичкоо

бразовање 

Снежана Врањеш 
VII1, VII2, 

VII3, VIII4 
18 

Информатика и 

рачунарство 
Милица Кирћански 

VI1, VI2, VI3, 

VI4, VII1, 

VII2, VII3, 

VII4 

36 

Хемија Ибојка Ерић 

VII1, VII2, 

VII3, VII4, 

VIII1, VIII2, 

VIII3, VIII4 

36 

 

Фонд часова допунске наставе 

 

Допунска настава је обавезна за све ученике које одреди предметни наставник и 

одељенско веће. 

Облик рада: групни, у паровима, индивидуални. 

Број ученика: највише 12 из паралелних одељења. 

Број предмета: ученик може бити обухваћен допунском наставом из највише два 

наставна предмета. 

Број часова:ученик може имати само један час допунске наставе недељно. 

Наставници разредне наставе допунску наставу реализују у својим одељењима у 

складу са потребама ученика у савладавању наставног градива. 

Наставници предметне наставе реализују допунску наставу, током наставне 

недеље, по распореду приказаном у наредној табели: 

Задужења наставника за реализацију допунске наставе дата су у структури и 

распореду обавеза у оквиру наставне недеље наставника.  Распоред одржавања 

допунске наставе од првог до четвртог разреда налази се у распореду часова. Распоред 

одржавања допунске наставе од петог до осмог разреда биће дат табеларно. 

Сем ових планираних часова, сваки наставник је у обавези да, током зимског 

распуста,  одржи допунску наставу за ученике који имају потешкоће у савладавању 

наставног градива, односно, оцењени су недовољном оценом. 

 

Име и презиме 

наставника 

предметне наставе 

 

Предмет 

Број 

часова 

Разред/ 

одељење 

Оливера Урошев 

Палалић 
српски језик 36 

V2, V4, VII2, 

VII3 
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Јелица Попов српски језик 36 
VI1, VI2, VI4, 

VII1, VII4 

Емилија Ћоровић српски језик 36 
V1, V3, VIII2, 

VIII3 

Марина Живин српски језик 24 
VI3, VIII1, 

VII4 

Зорана Раичевић математика 36 

V1, V3, V4, 

VI4, VIII3, 

VIII4 

Кристина Барши математика 72 
V2, VI2, VII3, 

VII4, VIII2 

Ибојка Грунчић математика 36 
VI1, VI3, VII1, 

VII2, VIII1 

Aлександар 

Иванов 
историја 18 

VI1, VI2, VII3, 

VIII1 

Гордана Костић историја 18 V1, V2, V3, V4 

Aнела Милин шпански језик 26 

V4, VI1, VI2, 

VI3, VI4, VII1, 

VII2, VIII1 

Весна Бјелић шпански језик 34 

V1, V2, V3, 

VI2, VII3, VII4, 

VIII2, VIII3, 

VIII4 

Дарко Царић 
информатика и 

рачунарство 
22 

V1, V2, V3, 

V4, VI1, VI2, 

VI3, VI4 

Милица 

Кирћански 

информатика и 

рачунарство 
36 

V1, V2, V3, 

V4, VI1, VI2, 

VI3, VI4 
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Душица Кордић енглески језик 34 

VI1, VI2, VI3, 

VI4, VII4, 

VIII1, VIII2 

Славица Микић енглески језик 34 

V1, V2, V3, 

V4, VII1, VII2, 

VII3, VIII3, 

VIII4 

Ивана Вуков биологија 36 
V1, V2, V3, 

VI4, VII3, VII4 

Ана Чисар биологија 70 

VI1, VI2, VI3, 

VI4, VIII1, 

VIII2, VIII3, 

VIII4 

Рената Лазар 

Декањ 
физика 36 

VI1, VI2, VI4, 

VII1, VII2, 

VII3, VII4, 

VIII1, VIII2, 

VIII3, VIII4 

Владимир Илић физика 16 VI3 

Александра Кукољ географија 10 

V1, V4, VI1, 

VI2, VI3, VI4, 

VII1, VII2, 

VII3, VII4, 

VIII1, VIII4 

Жељка Вујић географија 9 
V2, V3, VIII2, 

VIII3 

Снежана Врањеш 
техника и 

технологија 
9 

V1, V2, V3, 

VI1, VI2, VI4 
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Снежана Врањеш 

техничко и 

информатичко 

образовање 

9 
VII1, VII2, 

VII3, VIII4 

Александра 

Максимовић 

техника и 

технологија 
36 V4 

Ибојка Ерић хемија 36 

VII1, VII2, 

VII3, VII4, 

VIII1, VIII2, 

VIII3, VIII4 

 

Припремна настава 

 

Припремна настава пред  полагање  поправних  испита 

 

- наглашена је образовна компонента, 

- број часова: најмање 10 (5 дана по 2 часа) – утврђује Наставничко веће за сваки 

предмет. 

-динамика одржавања часова и полагање поправних испита утврштена је у календар 

образовно-васпитног рада школе. 

 

Припремна настава пред полагање завршног испита 

-реализује се по завршетку наставне године 5 дана по 2 часа, а у току године по 

потреби 

 

 

ПРОГРАМИ  РАДА НАСТАВНИКА 

 

Годишњи и месечни планови и програми рада наставника су дати прилогу 

Годишњег програма рада. 

 

 

 

ОСТАЛИ  ОБЛИЦИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ  РАДА  ШКОЛЕ 

 

 

Час одељенског старешине - одељењско старешинство 

 

Одељењски старешина ствара и одговоран је за реализацију целокупног програма 

образовно-васпитног рада у одељењу. 

Одељењске старешине сачињавају годишње и месечне планове рада у којима су 

наведени послови педагошке, организационе и административне природе: 
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- праћење реализације наставног плана и програма и унапређење образовно-васпитног 

рада у одељењу, 

- координирање рада са наставницима и увид у извршење плана, 

- праћење реализовања и вредновања наставе засноване на образовним стандардима 

- укључивање ученика у ваннаставне активности, 

- структуирање и организација одељењског колектива, 

- подршка развоју личних и социјалних потенцијала деце/ученика 

- учешће у раду тима за пружање додатне подршке ученицима 

- проучавање и праћење проблема својих ученика, 

- саветодавни рад са ученицима, 

- појачавање васпитног рада са ученицима активностима у оквиру одељењске заједнице 

- руковођење радом одељенског већа, 

- учешће у изради плана и програма свих активности у одељењу, 

- помоћ у раду одељењске заједнице ученика, 

- сарадња са родитељима, 

- сарадња са стручним сарадницима 

План и програма рада одељењских старешина усклађен је и са развојним планом 

школе. 

 

Фонд часова: 

Од  I до VII разреда - 1 час недељно  ЧОС. Укупно 36 часова. 

VIII разред - 1 час недељно ЧОС. Укупно 34 часова. 

 

Одељењско старешинство 

 

I1 Весна Тешић V1 Емилија Ћоровић 

I2 Снежана Ровчанин V2 Ивана Вуков 

I3 Зорица Ђурин V3 Весна Бјелић 

I4 Људмила Воркапић V4 Мирослав Молнар 

II1 Слађана Глигоријевић VI1 Јелица Попов 

II2 Наташа Нађалин VI2 Вера Сабо 

II3 Драгослав Жигић VI3 Дарко Радлински 

II4 Драгана Радоња VI4 Анела Милин 

III1 Јасна Вујадиновић VII1 Милица Кирћански 

III2 Јованка Вукојевић VII2 Снежана Врањеш 

III3 Предраг Мартинов VII3 Кристина Барши 

III4 Јадранка Стајић VII4 Александра Кукољ 

IV1 Ивана Бошњак VIII 1 Срђан Игњатов 

IV2 Јадранка Жигић VIII2 Ана Чисар 
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IV3 Снежана Радаковић VIII3 Рената Лазар Декањ 

IV4 Павија Иванић VIII4 Зорана Раичевић 

 

Разред Одељења Број  часова 

одељењског 

старешине 

Укупно 

Први 4 36 144 

Други 4 36 144 

Трећи 4 36 144 

Четврти 4 36 144 

Пети 4 36 144 

Шести 4 36 144 

Седми 4 36 144 

Осми 4 34 136 

 

Свега часова:  1144 

Слободне активности 

 

II  - IV разред 

 

Разред/ 

одељење 
Име и презиме наставник 

Предмет/ 

назив активности 

Број 

часова 

II1 Слађана Глигоријевић Кроз игру и забаву 36 

II2 Наташа Нађалин Кроз игру и забаву 36 

II3 Драгослав Жигић Кроз игру и забаву 36 

II4 Драгана Радоња Кроз игру и забаву 36 

III1 Јасна Вујадиновић Маштам и стварам 36 

III2 Јованка Вукојевић Спортска секција 36 

III3 Предраг Мартинов Ликовна радионица 36 

III4 Јадранка Стајић Саобраћајна секција 36 
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IV1 Ивана Бошњак Драмска радионица 36 

IV2 Јадранка Жигић 
Певамо и плешемо 

Математичка секција 

18 

18 

IV3 Снежана Радаковић 
Драмско-

рецитаторска секција 
36 

IV4 Павија Иванић Саобраћајна секција 36 

 

V -  VIII  разред 

 

Име и презиме наставник 
Предмет/ 

назив активности 

Број 

часова 

Разред/ 

одељење 

Зорана Раичевић Математичка секција 36 V - VIII 

Оливера Урошев Палалић 
Српски језик/ 

Новинарска секција 
36 VII 

Емилија Ћоровић 
Српски језик/ 

Литерарна секција 
18 V-VIII 

Јелица Попов 
Српски језик/ 

Читалачки клуб 
36 VII - VIII 

Марина Живин 
Српски језик/ 

Драмска секција 
24 V-VIII 

Александра Кукољ Географска секција 36 V - VIII 

Хајналка Ђокић Ликовна секција 36 VII - VIII 

Снежана Врањеш Техничка секција 36 V -VI 

Александра Максимовић Саобраћајна секција 12 VI -VIII 

Гордана Костић Историјска секција 36 V -VIII 

Жељка Вујић Географска секција 12 

V2, V3, 

VIII2, 

VIII3 

Дарко Царић 
Информатичка 

секција 
12 V 

Душица Кордић 
Енглески језик/ 

секција 
36 VI 

Ибојка Грунчић Математичка секција 36 V-VIII 



55 

Анела Милин 
Шпански језик/ 

секција 
36 VI- VII 

Славица Микић 
Енглески језик/ 

секција 
36 V 

Весна Бјелић 
Шпански језик/ 

секција 
36 

V- VII 

 

Дарко Радлински Рукометна секција 15 V-VIII 

Дарко Радлински Одбојкашка секција 15 I-VIII 

Дарко Радлински Голф секција 14 I-VIII 

Срђан Игњатов Одбојкашка секција 15 I-VIII 

Срђан Игњатов Кошаркашка секција 15 V-VIII 

Срђан Игњатов Фудбалска секција 16 V-VIII 

 

Слободне наставне активности у 5. и 6. разреду  

 

Име и презиме 

наставник 

Предмет/ 

назив активности 

Број 

часова 

Разред/ 

одељење 

Број ученика 

Гордана Костић Историја/ Свакодневни 

живот у прошлости 

36 V 8+2+5+8 

Александар 

Иванов 

Историја/ Свакодневни 

живот у прошлости 

36 VI 6+9+2 

Хајналка Ђокић Ликовна култура/ 

Цртање, сликање и 

вајање 

72 V 

VI 

16+19+10+11 

11+12+10+10 

Вера Сабо Музичка култура/ 

Хор и оркестар 

36 V 3+4+10+6 

Ивана Вуков Чувари природе 36 VI 16+8+7+15 

 

 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 

 

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.  
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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.  

 

 

Планиране екскурзије 

 

разред дестинација садржај време број дана 

I Ечка, Бело Блато 

Каштел Ечка, 

Царска бара, Бело 

Блато – салаш Лујза 

мај 1 

II Суботица 

Дворац Фантаст, 

центар Суботице – 

Градска кућа, 

Палић – ЗОО врт 

мај 1 

III Нови Сад 

Петроварадинска 

тврђава, центар, 

Природњачки 

музеј, Сремска 

Каменица – кућа 

Јована Јовановића 

Змаја, Стражилово 

мај 1 

IV Суботица 

Дворац Фантаст, 

центар Суботице – 

Градска кућа, 

Палић – ЗОО врт 

мај 1 

V 
Смедерево, 

Виминацијум 

Смедеревска 

тврђава, музеј, вила 

Обреновића, 

Виминацијум 

мај 1 

VI 

Пожаревац, 

Виминацијум, 

Панчево 

Пожаревац – 

народни музеј, 

Виминацијум, 

ергела Љубичево, 

Панчево – црква 

Св. Карла 

Боромејског 

мај 1 

VII 

Аранђеловац, 

Орашац, Опленац, 

Топола 

Аранђеловац - 

Буковичка бања; 

Карађорђев музеј, 

Црква Св. Ђорђа, 

мај 1 



57 

кућа краља Петра, 

маузолеј, конак; 

пећина Рисовача 

VIII 

Бранковина, 

Ваљево, Манастир 

Каона 

Бранковина, 

Манастир Каона, 

Ваљево – градски 

музеј, Муселимов 

конак, улица 

Тешњар; Струганик 

– кућа Живојина 

Мишића 

мај 1 

 

 

Рекреативна настава за ученике од 1. до 4. разреда биће организована уколико буде 

довољно заинтересованих, након спроведеног поступка јавне набавке. У том случају 

урадиће се Анекс Годишњег плана рада. 

 

 

Екскурзије у оквиру верске наставе 

 

ОКТОБАР  :  

- Црква Успења Пресвете Богородице – осми разреди 

- Манастир свете Меланије – седми разреди 

- Црква светог Николе – четврти разреди 

ДЕЦЕМБАР:  

- Литургија у току божићног поста, црква Успења – осми разреди 

- Бадње вече у Духовном центру – сви заинтересовани 

- Божићна литургија – сви заинтересовани 

АПРИЛ :  

- Врбица – сви  

- Литургија у току Великог поста – седми и осми разреди 

- Васкршња Литургија – сви заинтересовани 

МАЈ:  

- црква светог Николе – пети и шести разреди 

- Манастир свете Меланије – осми разреди 

- Фрушкогорски манастири – осми разреди 

 

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, 

Прихватилиште за животиње ЈКП „Чистоћа и 

зеленило“, одлазак на културне манифестације у 
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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, 

Позоришта у Нoвом Сaду, Београду, Бoтaничкa 

бaштa Jeврeмoвaц, ЗОО врт Београд, 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. 
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УЧЕНИЧКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

 

 

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

РУКОВОДИЛАЦ 

Дечји савез Људмила Воркапић 

Подмладак Црвеног крста Наташа Нађалин 

Млади еколози Ивана Вуков 

Ученички парламент Душица Кордић 

 

 

Дечји савез 

 

Дечји савез је самостална организација деце и заједно са организацијом одраслих  

Пријатељима деце Србије, чини једну целину. 

 

Основна начела Дечјег савеза су: 

- слобода избора и добровољно учешће у активостима, 

- генерацијска и међугенерацијска повезаност, 

- демократичност, 

- дечија игра као основни принцип који прожима све активности, 

- поштовање хуманих, научних, естетских и других критеријума при избору програма и 

активности, 

- поштовање универзалних културних, моралних и социјалних вредности, 

- комуникацијска повезаност све деце. 

 

Садржај активности Дечијег савеза треба да покрију следећа подручја: 

- однос детета према стварима (имовини), 

- однос детета према природи, 

- однос детета према људима, 

- однос детета према активностима, 

- однос детета према цивилизацијској културној баштини, 

- однос детета према себи самоме. 

 

Облици рада Дечијег савеза су: 

- играонице, турнири игара, дружење деце различитих узраста, сусрети, окупљања деце 

сличних интересовања, 

- стваралачке игре, конкурси и смотре дечијег стваралаштва, 

- формирање еколошких група, еколошке акције примерене узрасту деце, 

- хуманитарне акције и акције солидарности, 

- организовање манифестација и јавних приредби, 
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- мале истраживачке групе  и експедиције. 

На почетку школске године, у оквиру Дечије недеље (прва недеља октобра) организују 

се: Програми добродошлице, свечано обележавање укључивање деце првог разреда у 

активности Дечјег савеза Србије. 

План рада Дечјег савеза: 

 

СЕПТЕМБАР 

- Приредба поводом пријема ђака првака 

 

ОКТОБАР 

Дечја недеља - активности: 

- Пријем првака у Дечији савез 

- Спортска такмичења 

- Позоришне и биоскопске представе 

- Ликовне изложбе 

- Дечији вашар... 

 

НОВЕМБАР 

- Сунчана јесен живота (посета Геронтолошком центру - приредба) 

- Ликовна радионица (сарадња са Геронтолошким центром) 

 

ДЕЦЕМБАР 

- Дан школе - приредба 

- Новогодишњи вашар 

- Новогодишња приредба 

 

ЈАНУАР 

- Дан Светог Саве (ликовни радови, изложба, литерарни радови, учешће у 

приредби 

 

ФЕБРУАР 

- Дан љубави (играмо игру Тајни пријатељ) 

 

МАРТ 

- 8.март (обележиће се на пригодан начин у одељенским заједницама) 

- Приредба за баке (Посета Геронтолошком центру) 

 

АПРИЛ 

- 1.април - дан шале 

- Одлазак у Геронтолошки центар (сарадња са ликовном колонијом центра) 

- Шеширијада 

 

МАЈ 

- Штафетне игре 

 

ЈУН 

- Покажи шта знаш – приредба за крај школске године 

 

Дечји савез школе воде: Људмила Воркапић (координатор); Снежана Радаковић и 

Тамара Влаисављевић. 
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Подмладак Црвеног крста 

 

Подмладак Црвеног крста је део масовне, добровољне, хуманитарне друштвене 

организације и као такав ће се ангажовати на остваривању циљева и задатака из 

области социјалне и здравствене заштите и васпитавања младих. 

Ова организација ће се у овој школској години ангажовати на остваривању следећих 

задатака: 

- развијање хигијенско-здравствене културе ученика, 

- спровођење хуманитарне акције, 

- развијање и неговање другарства, пријатељства и солидарности. 

Ове и друге задатке, подмладак Црвеног крста у школи ће остваривати кроз бројне 

активности у свакодневном раду и кроз повремене и сталне /традиционалне/ акције: 

Сабирна акција "Солидарност на делу", обележавање 7. априла "Светског дана 

здравља", 8. маја "Светског дана Црвеног крста", 1 - 20. јуна акција "Друг другу", ... 

 

Подмладак Црвеног крста школе воде: Ана Чисар (координатор), Наташа Нађалин и 

Јадранка Стајић. 

 

Млади еколози 

 

ЦИЉ И И ЗАДАЦИ : 

- Развијање еколошке свести ,бриге о непосредном окружењу  и развијање љубави 

према природи 

- Развијање еколошке културе деце,стицање основних знања о екологији и еколошком 

раду 

 -Упознавање са појмом рециклаже и њеним значајем   

-Развијање другарства,креативности,тимског рада,стицање добрих навика и естетских 

вредности  

План рада Младих еколога 

 

СЕПТЕМБАР 

-Радна акција на уређењу школског дворишта, и уношење цвећа по учионицама 

-Формирање еко патроле- ЕКО МУСКEТАРИ 

-Аколошка акција сакупљања старе хартије 

ОКТОБАР 

-Обележавање дана заштите животиња (посета зоолошком врту у Београду, изложба 

радова на тему “Животиње које нестају“) 

-Обележавање Дана здраве хране ( радионица“ Здраво се хранимо“, изложба ) 

НОВЕМБАР 

-Сађење зимских ружа и луковица 

-Еколошка радионица - Рециклирајмо 
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ДЕЦЕМБАР 

-Постављање кућица за птице у школском дворишту и храњење птица 

-Посета фестивалу науке (Београд) 

-Новогодишња  ЕКО ЈЕЛКА 

- Проглашење Нај-учионице 

ФЕБРУАР 

-Чајанка 

МАРТ 

Обележавање Светског Дана вода - 22.март 

АПРИЛ 

-Еколошка акција - Сакупљање електронског отпада 

-Дан планете Земље - 22.април 

-Сађење цвећа у школском дворишту 

МАЈ 

- Обележавање Европског дана паркова 

-Светски дан борбе против пушења - 31.мај (приказ анкете „Колико твојих вршњака 

користи дуван“) 

-Дан биодиверзитета - посета Царској бари 

-Проглашење Нај-учионице 

ЈУН 

-Анализа рада малих еколога 

Младе екологе воде: Ивана Вуков (координатор), Милица Кирћански, Хајналка Ђокић, 

Александра Кукољ, Рената Лазар Декањ, Зорана Раичевић, Кристина Барши, Оливера 

Урошев Палалић и Ибојка Ерић. 

 

Ученички парламент 

 

Ученички парламент је формална институција кроз коју се омогућава учешће 

младих у неким одлукама и активностима школе, тј могућност  активнијег учешћа у 

школском животу. Парламент  чини 26 ученика седмог и осмог разреда, по два из 

сваког одељења уз уважавање родне равноправности. 

Ученички парламент се организује ради: 

- остваривање могућности учешћа ученика у одлучивању о њима важним 

питањима 

- побољшања положаја ученика 

-бржег информисања ученика о питањима од посебног значаја за њих 

- бољег организовања заједничког живота у школи 

- покретања нових активности, дешавања у школи 

- заштити права ученика 

- активне сарадње ученика са наставничким тимовима. 
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Програм рада ученичког парламента 

 

Циљ: 

Ученички парламент се организује ради давања мишљења и предлога стручним 

органима, школском одбору,савету родитеља и директору о: правилима понашања у 

школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном 

плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору 

уџбеника,слободним и ваннаставним активностима, учешћу у спортским и другим 

такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим 

питањима од значаја за њихово образовање; разматрања односа и сарадње ученика и 

наставника,васпитача или стручног сарадника и атмосфереу школи; обавештавања 

ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима 

ученичког парламента; активног учешћа у процесу планирања развоја школе и 

усамовредновању школе; предлагања чланова стручног актива за развојно планирање 

из реда ученика. 

Ученички парламент ОШ „Жарко Зрењанин“ из Зрењанина чине по два 

представника свих одељења  VII и VIII разреда.  

Годишњи план рада за школску 2018/19. годину садржи неколико акција 

значајних за побољшање квалитета живота ученика у школи. На њиховој реализацији 

ће, осим Ученичког парламента, радити и наставници, стручна служба и директор 

школе.  

 

Септембар: 

1. Конституисање УП за нову школску годину и избор представника ученика у органе 

школе, упознавање чланова УП са статутом и планом рада. 

2. Избор руководства Ученичког парламента и  представника у Школском одбору 

3. Извештај о раду Ученичког парламента за претходну школску годину 

4. Доношење Плана и програма рада за школску 2017/18. Годину 

5. Обележавање Светског Дана писмености 

6. Обележавање Светског дана пешачења 

7. Учешће ученика наше школе у хуманитарној акцији ''Трка за срећније детињство'' 

8. Учествовање у школским пројектима и активностима током школске године 

 

Октобар: 

1. Давање мишљења и предлога стручним органима и Школском одбору, Савету 

родитеља и директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности 

ученика, годишњем плану, начину уређивања школског простора. 

2. Информисање и укључивање ученика у проблематику инклузивног образовања у 

школи 

Новембар: 

1. Предлози активности поводом обележавања Дана школе (приредба, журка, квиз, 

хуманитарни турнир у малом фудбалу,...) 

2. Уређење школског простора – украшавање 

3. Давање мишљења и предлога стручним органима и Школском одбору, Савету 

родитеља и директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности 

ученика, годишњем плану, начину уређивања школског простора 
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Јануар: 

1. Анализа рада Парламента у 1. полугодишту 

2. Предлози активности за јануар и фебруар (журка поводом Дана заљубљених, ...) 

3. Предлози за организовање и реализовање радионица код ученика 3. и 4. разреда 

(вршњачка едукација – радионице у оквиру програма заштите животне средине : 

Управљање отпадом, Како чувати енергију...) 

4. Промовисање стила здравог живота путем едукативних постера и паноа 

5. Давање мишљења и предлога стручним органима и Школском одбору, Савету 

родитеља и директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности 

ученика, годишњем плану, начину уређивања школског простора 

 

Март: 

1. Организовање посете позоришту 

2. Спортски сусрети (школски турнири)  

3. Разматрање мишљења и предлога чланова Парламента о избору уџбеника за 

наредну школску годину. 

4. Предлози активности за 4. квартал школске 2018/19. Године 

5. Давање мишљења и предлога стручним органима и Школском одбору, Савету 

родитеља и директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности 

ученика, годишњем плану, начину уређивања школског простора 

Мај:  

1. Анализа рада Ученичког парламента 

2. Трибина за ученике 8. разреда „Шта носим из ове школе“ 

3. Анкета о слободним активностима за следећу школску годину 

Током целе године чланови Ученичког парламента сарађиваће са другим 

ученичким организацијама, наставничким тимовима, ученичким парламентима других 

школа и локалном самоуправом. Председник и подпредседник Ученичког парламента 

присуствују седници наставничког већа и школског одбора. Председник Ученичког 

парламента учествује у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе. 

 

СПИСАК УЧЕНИКА КОЈИ СУ У ПАРЛАМЕНТУ 

школске 2018/2019. године 

 

Разред/одељење: Име и презиме ученика: 

 

VII/1 Ана Земунски- члан тима за ненасиље 

VII/1 Милош Попов 

VII/2 Оливер Радосав 

VII/2 Никола Мргић 

VII/3 Милица Кузмић 

VII/3 Дамјан Попетру 

VII/4 Милица Белеуц 

VII/4 Теодора Ковачевић 

VIII/1 Ања Дошен 

VIII/1 Нера Белић - члан Школског одбора 
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VIII/2 Милош Баждар 

VIII/2 Јелена Павић - члан Тима за ШРП 

VIII/3 Теодора Станковић 

VIII/3 Сара Хорњаков – члан Тима за обезбеђивање квалитета и 

развој установе 

VIII/4 Нађа Палалић - члан Школског одбора 

VIII/4 Немања Миљевић 

 

Рад Ученичког парламента координирају: Душица Кордић (координатор), Анела 

Милин, Славица Микић и Гордана Костић. 

 

 

 

ДРУШТВЕНО  -  КОРИСТАН    РАД 

 

Програм активности: 

Активности везане за  школу и школску средину 

 

САДРЖАЈ  РАДА ОБЈЕКАТ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Уређење радне 

средине 
учионица 

током целе 

школске године 

 

Одељенске заједнице 

Уређење Школског 

простора 
хол 

током целе 

школске године 

Наставник ликовне 

културе 

Неговање цвећа хол 
током целе 

школске године 
Млади еколози 

Одржавање зелених 

површина 
Школско двориште 

током целе 

школске године 
Млади еколози 

 

Активности  у локалној средини 

 

САДРЖАЈ  РАДА ОБЈЕКАТ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Учешће у акцијама  и 

манифестацијама 
локална заједница 

током целе 

школске године 
Одељенске заједнице 

Подршка старим и 

болесним особама 
локална заједница 

током целе 

школске године 
Одељенске заједнице 
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Хуманитарне акције 

 

САДРЖАЈ  РАДА ОБЈЕКАТ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Сакупљање 

секундарних 

сировина 

 

Школско двориште 

 

јесен-пролеће 

 

Млади еколози 

 

Прикупљање књига и 

играчака 

 

терен МЗ 

 

током целе 

школске године 

 

одељењска заједница 

Ученички парламент 

 

 

 

КУЛТУРНА И  ЈАВНА  ДЕЛАТНОСТ  ШКОЛЕ 

 

 

Основна школа, као образовно-васпитна установа, у свом раду остварује као битну 

активност и културно-јавну делатност. 

Културно-друштвене активности школе обухватају широк спектар деловања с циљем 

подизања угледа и квалитета рада школе и афирмације ученика и наставника, а 

постиже се и чвршћa и нeпoсрeдниja вeзa сa друштвeнoм срeдинoм. 

Чланови тима одржаваће састанке ради договора једном месечно, а по потреби и чешће. 

Како би рад Тима за културно-друштвене активности био што продуктивнији, 

активности ће бити најављиване, промовисане и забележене на  сајту школе, Фејсбук 

профилу и у Летопису школе. 

 

Праћење и вредновање реализације активности предвиђених планом рада вршиће 

подтимови, као и тим у целини, о чему ће се периодично подносити извештаји 

Наставничком већу. 

 

Време 

реализације  

Активности, садржаји Носиоци активности 

 

септембар 

 

Свечани пријем првака 

 

 

Међународни дан писмености - 8. 

септембар 

 

Међународни дан мира – 21. септембар 

 

 

Европски дан језика – 26. септембар 

 

Учитељи, ученици III 

разреда 

 

Библиотекарка, наставнице 

српског језика 

 

Ученички парламент, 

ликовна секција 

 

Библиотекарка, наставнице 
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Ноћ истраживача 

 

страних језика 

 

Наставници природних 

наука, наставнице 

техничког и информатичког 

 

октобар 

 

Посета Ботаничкој башти и Зоолошком 

врту у Београду 

 

Дечја недеља 

 

Пријем првака у Дечји савез 

 

Спортски дан 

 

 

Посета Mузеју Николе Тесле и Сајму 

енергетике и заштите животне средине у 

Београду 

 

Ликовне радионице са штићеницима 

Геронтолошког центра 

 

Квиз 

 

 

Посета Историјском архиву 

 

Посета градском базену 

 

 

Хуманитарна посета Дечјем селу у 

Сремској Каменици 

 

Дечји вашар 

 

 

Сунчана јесен живота – приредба за 

кориснике Геронтолошког центра 

 

Европска недеља програмирања 

 

 

Велики школски час у Крагујевцу 

 

Наставнице биологије 

 

 

Сви запослени 

 

Учитељи I и IV разреда 

 

Учитељи, наставници 

физичког вапитања 

 

Наставници природних 

наука 

 

 

Учитељи, гости из 

Геронтолошког центра 

 

Разредне старешине виших 

разреда 

 

Наставница историје 

 

Наставници физичког 

вапитања 

 

Ученички парламент, 

наставници 

 

Учитељи, ученици млађих 

разреда, родитељи 

 

Учитељи 

 

 

Наставнице техничког и 

информатичког 

 

Наставница историје, 

разредне старешине 

 

новембар 

 

Учлањивање првака у школску и градску 

библиотеку 

 

 

 

Библиотекарка, учитељи и 

ученици I разреда, 

родитељи 
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Дан просветних радника – 8. новембар 

 

Дан примирја у Првом светском рату – 

11. новембар 

 

Meђународни дан толеранције – 16. 

новембар 

 

Међународни дан права деце – 20. 

новембар 

 

Куп толеранције 

Запослени у школи 

 

Разредне старешине 

старијих разреда, учитељи 

 

Ученички парламент 

 

 

Библиотекарка, разредне 

старешине 

 

Наставници физичког 

вапитања 

 

децембар 

 

Дан школе – приредба и прослава 

 

Инклузивне игре без граница 

 

 

Фестивал науке 

 

 

Новогодишња журка 

 

 

Новогодишња приредба 

 

Сви запослени и ученици 

 

Учитељи, ученици млађих 

разреда 

 

Наставници природних 

наука 

 

Разредне старешине 

старијих разреда 

 

Учитељи, ученици млађих 

разреда 

 

јануар 

 

Школска слава Свети Сава – приредба и 

прослава 

 

Светосавски турнир 

 

Сви запослени и ученици 

 

 

Наставници физичког 

вапитања 

 

фебруар 

 

Дан безбедног интернета – 10. фебруар 

 

Дан љубави – приредба поводом Дана 

заљубљених (Културни центар и 

Геронтолошки центар) 

 

Журка за Дан заљубљених 

 

 

Дан матерњег језика – 21. фебруар 

 

Наставници информатике 

 

Учитељи 

 

 

 

Разредне старешине 

старијих разреда 

 

Библиотекарка, наставнице 

српског језика, учитељи 

 

март 

 

Светски дан поезије – 21. март 

 

 

Дан жена – 8. март – приредбе по 

 

Библиотекарка, наставнице 

српског језика, учитељи 

 

Учитељи 
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одељењима 

 

април 

 

Међународни дан дечје књиге – 2. април 

 

 

Светски дан здравља - 7. април 

 

 

Ускрс 

 

 

Чаробни дан  

 

 

Европско село – Изложба радова и 

представљање припремљеног материјала 

 

Дан планете Земље – 22. април 

 

 

Квиз 

 

 

 

Шеширијада у граду – организација и 

реализација 

 

Светски дан књиге - 23. април 

 

 

Песничка штафета 

 

Библиотекарка, наставнице 

српског језика, учитељи 

 

Наставнице биологије, 

учитељи 

 

Учитељи, ученици млађих 

разреда 

 

Сви запослени 

 

 

Подтим за Европско село 

 

 

Наставници природних 

наука, учитељи 

 

Ученици 5. и 6. разреда, 

наставници природних 

наука 

 

Учитељи 

 

 

Библиотекарка, наставнице 

српског језика, учитељи 

 

Библиотекарка, наставнице 

српског језика, учитељи 

 

мај 

 

Генерална проба у школи „Европско 

село“ 

 

Манифестација „Европско село“ 

 

Ноћ музеја 

 

Тим  

 

 

Наставници, учитељи 

 

 

јун 

 

Светски дан заштите животне средине – 

5. јун 

 

Завршна приредба ученика IV разреда 

 

 

Испраћај ученика VIII разреда 

 

 

 

Наставници природних 

наука, учитељи 

 

Учитељи IV разреда, 

ученици, родитељи 

 

Разредне старешине и 

ученици VII и VIII разреда 
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Завршно вече ученика VIII разреда Сви запослени, ученици VII 

и VIII разреда, родитељи 

 

током 

године 

 

Стaлнe излoжбe ликoвнe сeкциje, у холу 

шкoле 

 

Литерарни и ликовни конкурси 

 

 

 

Посете позориштима у Зрењанину, 

Новом Саду и Београду, биоскопу, 

музејима, галерији, републичким 

институцијама... 

 

Учeшћe нa смoтрaмa, сусрeтимa, 

мaнифeстaциjaмa или тaкмичeњимa. 

 

Ликoвна сeкциjа 

 

 

Учитељи, наставници 

ликовне културе, српског 

језика 

 

Учитељи, наставници 

 

 

Ученици и наставници који 

воде секције и додатну 

наставу 

 

Рад културно-јавне делатности у току ове школске године одвијаће се у сарадњи са МЗ, 

Културним центром, Градском библиотеком и другим институцијама, а у оквиру 

активности Дечијег савеза. 

 

Изложбе 

Наставница ликовне културе у сарадњи са наставницима разредне наставе организује 

изложбе у холу школе, а биће тематски постављене поводом: 

- Дечије недеље, 

- Дана школе, 

- разноврсних хуманитарних акција, 

- еколошких акција, 

- значајних датума који се обележавају у школи 

- представљање радова ученика обухваћених додатном наставом ликовне културе. 

 

Сусрети 

Током године предвиђају се сусрети са књижевницима, корисницима геронтолошког 

центра, са ученицима других школа, представницима разних занимања..... 

Активности ће се одвијати у оквиру: Дечијег савеза. 

 

Конкурси 

Наставници су дужни да прате конкурсе који се организују у оквиру њиховог предмета 

и да ученике припреме за учешће. Стручни актив одабира најбоље радове и упућује их 

на конкурс. 

 

Календар школских активности везано за културну и јавну делатност школе налази се у 

поглављу Организација рада школе. 
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ПРОГРАМИ  РАДА  ОРГАНА  УПРАВЉАЊА  И  РУКОВОДЕЋИХ  ОРГАНА  ШКОЛЕ 

 

 

 

ПРОГРАМ  РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 
 

 У школској 2018/2019. години Школски одбор, по решењу Скупштине града Зрењанина 

број 06-52-60/18-I од 15.6.2018. године, чине: 

o представници локалне самоуправе: Синиша Оњин, Љиљана Станаћев и Наталија 

Стојадинов; 

o представници запослених: Вера Сабо, Зорица Ђурин и Ивана Вуков, и 

o представници родитеља: Марија Филиповић, Тијана Жировић и Драгана Стајић. 

 

- Седницама Школског одбора у овој школској години присуствују, без права одлучивања, 

још и: 

o представник ИО НСПРВ Јадранка Жигић, наставник разредне наставе, и 

o представници Ученичког парламента Нера Белић из VIII1 и Нађа Палалић из 

VIII4. 

 

 

 План рада Школског одбора: 

 

СЕПТЕМБАР Усвајање Извештаја о раду ОШ ''Жарко Зрењанин'' у шк.2017/2018. години 

Доношење Годишњег плана рада школе за шк. 2018/2019. годину 

Подношење Извештаја о раду директора школе за шк. 2017/2018. годину 

Подношење Извештаја о стручном усавршавању запослених у шк. 2017/2018. 

години 

Доношење Плана стручног усавршавања за школску 2018/2019. годину 

Подношење Извештаја о раду Тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања у шк. 2017/2018. години 

Финансијска питања 

Текућа питања 

Кадровска питања 

ОКТОБАР 

НОВЕМБАР 

ДЕЦЕМБАР 

Финансијска питања 

Текућа питања 

Именовање Комисије за попис имовине и обавеза са стањем 01.1-31.12.2018. 

године 

Утврђивање предлога финансијског плана за припрему буџета Републике Србије 

ЈАНУАР Усвајање Извештаја о попису имовине и обавеза 

Усвајање годишњих извештаја у складу са позитивним прописима 

ФЕБРУАР Усвајање Финансијског извештаја за 2018. годину 

Усвајање Финансијског плана за 2019. годину 

Усвајање Плана јавних набавки за 2019. годину 

Анализа образовно-васпитног рада на крају првог полугодишта 

Подношење Извештаја директора школе о раду у првом полугодишту 

Подношење Извештаја о раду Тима за заштиту од насиља, злостављања и 

занемаривања у првом полугодишту 

МАРТ 

АПРИЛ 

МАЈ 

 

Финансијска питања 

Текућа питања 
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ЈУН Доношење Школских програма 

Подношење Извештаја о успеху и владању ученика на крају наставне године 

Подношење Извештаја о реализацији завршног испита 

Подношење Извештаја о реализованим екскурзијама и настави у природи 

 

 Према потреби Школски одбор на седницама одлучује и о осталим питањима из свог 

делокруга рада. 
 У школској 2018/2019. години планирано је одржавање најмање 7 седница органа 

управљања. 

 За председника Школског одбора изабрана је Вера Сабо а њен заменик је Зорица Ђурин. 

 Записник са седница Школског одбора водиће секретар школе Оливера Петровић. 

 

 

ПРОГРАМ  РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

 

Савет родитеља, као саветодавно тело, има значајно место у оквиру 

прелиминарних послова Школског одбора и директора који претходе одлучивањима и 

има значај у правилном процењивању жеља, ставова и могућности деце и родитеља. 

Његов велики значај је и у максималној интеграцији школе и породице, па тиме и 

друштвене заједнице. Програм рада Савета родитеља усклађен је са  Развојним планом 

школе и програмом Клуба наставника и родитеља и омогућава укључивање родитеља у 

директну реализацију појединих образовно  васпитних задатака. 

 

Основни плански  задаци Савета родитеља су: 

- остваривање чвршће сарадње између породице и школе ради остваривања 

јединства образовно  васпитног утицаја на ученике, 

- ангажовање родитеља у реализацији програмских задатака школе и ефикаснијег 

образовно  васпитног рада са ученицима, 

- повезивање школе са локалном заједницом, 

- предузимање потребних мера и акција за остваривање оптималних услова за рад 

школе. 

 

Конкретније, према Закону о основама система образовања и васпитања, пратећим 

законима и смерницама, представници родитеља у оквиру Савета родитеља учествују у 

раду школе тако што: 

 

Дају сагласност: 

- на програм и организацију екскурзија и наставе у природи 

- разматрају извештаје о њиховом остваривању 

 

Предлажу: 

- представнике родитеља и деце у органе управљања 

- представнике у стручни актив за развојно планирање и друге тимове 

установе 

- мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно – васпитног рада 

- изборне/ факултативне предмете и у поступку избора уџбеника 
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Разматрају: 

- предлоге програма образовања и васпитања, школски програм, програм 

развојног и годишњег плана рада, извештаје о остваривању, вредновању и 

самовредновању 

- намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности 

- Предлажу органу управљања намену коришћења средстава остварених радом 

ученичке задруге и средства прикупљених од родитеља 

- Услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту 

деце и ученика 

- Прописивање мера безбедности за заштиту деце 

- Разматрају и друга питања утврђена статутом 

 

Савет родитеља чини по један  представник  одељења од првог до осмог разреда  

и представници Наставничког већа. Савет одлучује на седницама, а за обављање 

појединих послова образује радне групе и комисије. Делује преко одељењских савета 

родитеља одељењских заједница и сл. Метод рада одељенских савета треба да буде 

разноврстан: рад на седницама савета родитеља одељења, са групом родитеља ученика 

који из одређеног разлога изискују посебну пажњу (ученици који имају недовољне 

оцене, изазове у адаптацији и учењу, талентована деца, итд.), са целом одељенском 

заједницом, као и заједничким састанком родитеља и ученика. 

 

Састанци чланова Савета родитеља неколико одељењских заједница, или ђачких 

родитеља  само једне одељењске заједнице  могу  се одржавати и мимо општих 

састанака Савета родитеља школе, а поводом одређених питања актуелних за те 

средине, са директором школе, одељенским старешином и стручном службом школе. 

 

 

Приоритет 1: Потреба за подизање мотивације и развој капацитета родитеља да 

учествују у раду школе кроз Савет и друге облике сарадње/ учешћа и развијање канала 

комуникације између родитеља и школе; 

У циљу остваривања квалитетнијег образовног васпитног процеса, неопходно је 

информисати, мотивисати и укључити већи број родитеља у реализацију активности у 

оквиру школе које се рализују кроз рад Савета или у оквиру различитих пројеката и 

иницијатива; 

 

Приоритет 2: Потреба за развојем подршке за родитеље, наставнике и ученике кроз 

програме неформалног образовања и других видова подршке развоју компетенција, а на 

теме од интереса, као што су: безбедност ученика на интернету, превенција 

вршњачког насиља, развој здравих стилова живота, итд; 

Представници родитеља препознају неопходност развоја различитих програм 

а неформалог образовања усмерени на превенцију и развој вештна и компетенција 

ученика и родитеља по горенаведеним  темама/питањима. Неопходно је препознати 

кључне теме и развити капацитете у оквиру школе који ће обезбедити да се планирају и 

реализују интервентни програми (на пример, Клуб родитеља и наставника). 

 

Приоритет 3: Потреба за даљим развој сарадње на релацији родитељ – наставник, 

која подразумева подршку у изградњи заједнички капацитета за сарадњу у реализацији 

најбољег интереса детета у образовању кроз рад Клуба родитеља и наставника; 

Сарадња између родитеља и наставника представља кључни елемент који доприноси 

квалитету и задовољству сви актера који учествују у образовно васпитном процесу. Из 
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тог разлога препознаје се значај развоја програма који кроз Клуб родитеља и 

наставника и друге школске Тимове укључују и родитеље и наставнике у њихову 

реализацију, као и програма који јачају комептенције свих актера да допринесу 

кавалитету образовног процеса. 

 

Септембар 

- Упознавање са Извештајем о раду школе  и успеху и владању ученика на крају 

школске године; 

- Учешће у разматрању предлога Годишњег плана рада школе за наредну школску 

годину; 

- Осмишљавање организације радионица, јавних акција, трибина, тренинга, спортског 

дана и других манифестација у школи у које ће бити укључњњни родитељи, 

наставници и ученици; 

 

Октобар 

- Осмишљавање начина за повећање укључености родитеља у живот и рад школе, 

развој капацитета родитеља да учествују у раду школе; 

- Упознавање са активностима школских Тимова; 

- Осмишљавање начина за развијање канала комуникације између родитеља и школе; 

 

Новембар 

- Едукација родитеља у области превенирања болести зависности; 

- Побољшање услова боравка ученика у школи, планирање и организовање 

волонтерских акција уређивање простора школе, школског дворишта и ходника школе; 

 

Децембар 

- Решавање проблема у настави, предлог мера за побољшање квалитета наставног 

процеса; 

- Разматрање и разрешавање битних текућих питања из живота и рада школе; . 

 

Јануар 

- Упознавање са Извештајем о раду школе и успеху и владању ученика на крају првог 

полугодишта; 

 

Фебруар 

- Разматрање информација о укључивању родитеља у остваривање појединих задатака 

из Годишњег плана рада школе; 

- Анализа реализације културне и јавне делатности школе; 

 

Март 

- Анализа поступака за обезбеђивање услова за успешнији рад школе; 

- Реализовање радионице са циљем сензибилисања родитеља и ојачавања њихових 

капацитета за прихватање и подржавање инклузивних промена; 

- Реализовање програма неформалног образовања и других видова подршке развоју 

компетенција родитеља, наставника и ученика , на теме од интереса, као што су: 

безбедност ученика на интернету, превенција вршњачког насиља, развој здравих 

стилова живота, итд; 
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Април 

- Резултати тестирања ученика осмог разреда из пробног завршног испита - тест из 

српског језика, из математике и комбиновани тест; 

- Информисање о планираним активностима за Отворена врата школе и укључивање 

родитеља у реализацију; 

 

Мај 

- Разматрање припреме ученика осмог разреда за завршни испит; 

 

Јун 

- Анализа протока информација родитељима у одељењској заједници од стране 

представника у Савету родитеља; 

- Давање предлога за дестинације екскурзија у наредној школској години; 

- Анализа рада Савета родитеља, утврђивање приоритета за наредну школску годину и 

израда Годишњег програма рада савета родитеља; 

Током школске године планирано је  најмање 4  сатанака Савета родитеља. 

 

 

ПРОГРАМ  РАДА  ДИРЕКТОРА 

 

 

Подручје  рада Садржај рада 
Време 

реализације 

Програмирање 

рада 

школе 

Израда предлога програма рада школе; 

Изарада систематизације радних места 

Обављање консултација, помоћ наставницима у 

изради појединих програма рада; 

Израда предлога истраживања у сврху 

остваривања  већих  резултата у образовно-

васпитном раду 

Подела предмета по наставницима, подела 

одењенског старешинства и подела осталих 

задужења 

Израда оперативног плана рада директора; 

септембар 

септембар 

септ.-октоб. 

 

септембар 

 

септембар 

 

 

септембар 

Организационо 

- материјални 

задаци 

Израда предлога организационе схеме обављања 

васпитно- образовних задатака школе; 

Подела задужења у припреми за почетак рада у 

новој школској години; 

Израда документације за измену уговора о 

финансирању са релевантним институцијама; 

Организација израде општих аката школе; 

Организација рада за обављање послова 

инвентарисања; 

Праћење реализације плана опремања 

инвентаром и училима; 

Сарадња са секретаром и рачуновођом; 

Суделовање у изради финансијског плана; 

август 

 

август 

 

септембар                                    

октобар 

децембар 

 

 

стално 

 

стално 

стално                           
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Праћење прописа; 

Подношење извештаја о материјалном 

пословању и о стручном раду у школе 

Обезбеђивање материјалних предуслова за 

развој инклузивног образовања 

Координирање реализације пројеката  у школи 

Учествовање на свим такмичењима као и 

позитивно промовисање школе 

Ангажовање око безбедности 

ученика,организације екскурзија и наставе у 

природи,организација завршног испита 

Обезбеђивање финансијских средстава за 

стручно усавршавање запослених 

 

стално 

 

стално 

 

стално 

стално 

 

током године 

 

 

стално 

Педагошко-

инструктивни 

и саветодавни 

рад 

Посета часовима наставе са циљем увида у 

организацију наставног рада; 

Обилазак наставе са циљем упознавања 

квалитета припреме наставника за наставу; 

Посета наставника са претходним договором; 

Саветодавни рад са родитељима ученика; 

Индивидуални и групни саветодавни рад са 

ученицима; 

Групни облици инструктивног рада са 

наставницима    / већа/  и базичним 

наставничким тимовима 

Развијање стратегије инклузивног образовања 

Осмишљавање стратегије имплементације 

образовних стандарда   и обезбеђивање 

прихваћености и уважавања образовних 

стандарда на нивоу школе 

Сарадња са Ученичким парламентом 

Одржавање састанака Савета родитеља и 

благовремено обавештавање родитеља преко 

Тима за сарадњу 

стално 

 

стално 

 

стално 

стално 

стално 

 

стално 

 

 

стално 

стално 

 

 

 

тоом године 

Аналитичко -

студијски 

рад 

 

Организација праћења социо-економског 

статуса ученика; 

Организација испитивања степенаа развијености 

ђачких способности; 

Анализа остваривања годишњег програма рада 

школе на крају првог полугодишта школске 

године; 

Анализа годишњег програма рада наставника и 

оперативних планова рада за наставу и других 

активности; 

Израда различитих анализа и извештаја о раду 

школе за потребе Министарства, општине и др. 

Анализа остваривања годишњег програма рада 

школе и предлагање задатака за идућу школску 

годину; 

новембар 

 

новембар 

 

децем.-јан 

 

 

стално 

 

 

стално 

 

јун 
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Координација рада свих служби (педагошке, 

финансијске,  рад помоћног особља 

стално 

Рад у управним и 

стручним 

органима 

школе 

Припремање  и вођење седница управних 

органа; 

Припремање материјала за органе управљања; 

Припремање седница стручних органа; 

Педагошко-инструктивни послови на седницама 

стручних органа 

Извршни послови: рад на спровођењу одлука и 

закључака управних и стручних органа школе; 

стално 

 

стално 

стално 

стално 

 

стално 

Сарадња са 

стручним 

сарадницима и 

стручним 

органима 

Сарадња са психологом, педагогом, 

библиотекарима 

Сарадња са одељенским старешинама, 

руководиоцима разредних већа и стручних већа; 

Сарадња са спољним сарадницима; 

стално 

 

стално 

 

стално 

Сарадња са 

организа- 

цијама  и 

заједницама 

Сарадња са месним заједницама и локалном 

самоуправом 

Сарадња са школама на територији локалне 

самоуправе; 

Сарадња са културним институцијама, радним 

организацијама и др. који помажу реализацију 

програма рада; 

стално 

 

стално 

 

стално 

Рад на 

педагошкој 

документацији 

Помоћ у изради појединих инструмената 

(анкета, упитник); 

Контрола над вођењем педагошке 

документације  наставника 

стално 

 

стално 

Рад на 

усмеравању 

међуљудских 

односа 

Рад на подели радних задатака на све чланове 

колектива као значајан елемент за здраве 

међуљудске  односе; 

 Рад на стварању радне стмосфере , 

дисциплинованог обављања задатака, 

међусобног поштовања, чување  угледа 

просветног радника; 

стално 

 

 

стално 

Остали послови 

Стручно усавршавање; 

Присуствовање седницама стручних органа 

(стручних већа, одељенских већа), 

саветовањима 

и семинарима; 

стално 

повремено 
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ПРОГРАМ   РАДА  ПОМОЋНИКА  ДИРЕКТОРА 

 

Подручје  рада Садржај рада 
Време 

реализације 

Програмирање рада 

школе 

Учешће у изради предлога програма рада школе; 

Обављање консултација, помоћ наставницима у 

изради појединих програма рада; 

Учешће у изради предлога истраживања у сврху 

остваривања већих резултата у образовно- 

васпитном раду; 

Израда оперативног плана рада помоћника директора; 

септембар 

септембар  

 

октобар 

 

 

септембар 

Организационо-

материјални 

задаци 

Учешће у изради предлога организационе схеме 

обављања васпитно-образовних задатака школе; 

Подела задужења наставног особља у припреми за 

почетак рада у новој школској години; 

Учешће у организацији рада за обављање послова 

инвентарисања; 

Праћење реализације плана опремања инвентаром и 

училима; 

Праћење прописа; 

август 

 

август 

 

децембар 

 

стално 

стално 

Педагошко-

инструктивни  и 

саветодавни рад 

Посета часовима наставе са циљем увида у 

организацију наставног рада; 

Обилазак наставе са циљем упознавања квалитета 

припреме наставника за наставу; 

Посета наставника са претходним договором; 

Саветодавни рад са родитељима ученика; 

Индивидуални и групни саветодавни рад са 

ученицима; 

Групни облици инструктивног рада са наставницима 

и  базичним наставничким тимовима 

дец.-фебр 

 

октобар 

 

дец.-април 

стално 

стално 

 

стално 

Аналитичко -

студијски рад 

 

Учешће у организацији праћења социо-економског 

статуса ученика; 

Учешће у анализи остваривања годишњег програма 

рада школе на крају првог полугодишта 

школске године; 

Учешће у анализи годишњег програма рада 

наставника и оперативних планова рада 

за наставу и других активности; 

Израда различитих анализа и извештаја о раду школе 

за потребе Министарства, општине и др. 

Анализа остваривања годишњег програма рада школе 

и предлагање задатака за идућу школску 

годину; 

новембар 

 

јануар 

 

 

стално 

 

 

стално 

 

јун 
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Рад у управним и 

стручним органима 

школе 

Припремање седница управних органа; 

Припремање материјала за органе управљања; 

Учешће у  припремању седница стручних органа; 

Учешће у припремању педагошко-инструктивних 

послова на седницама стручних органа 

Учешће у извршним пословима: рад на спровођењу 

одлука и закључака управних и стручних органа 

школе 

стално 

стално 

стално 

стално 

 

стално 

Сарадња са 

стручним 

сарадницима и 

стручним органима 

Сарадња са психологом, педагогом, библиотекаром 

Сарадња са одељенским старешинама, 

руководиоцима разредних већа и стручних већа; 

Учешће у сарадња са спољним сарадницима; 

стално 

 

стално 

стално 

Сарадња са 

организацијама  и 

заједницама 

Сарадња са месном заједницом и општином; 

Сарадња са школама на територији општине; 

Сарадња са културним институцијама, радним 

организацијама и др. у реализацији програма рада; 

стално 

стално 

стално 

Рад на педагошкој 

документацији 

Помоћ у изради појединих инструмената (анкета,  

упитник); 

Контрола над вођењем педагошке документације 

наставника 

стално 

 

стално 

Рад на усмеравању 

међуљудских 

односа 

Рад на подели радних задатака на све чланове 

колектива као значајан елемент за здраве 

међуљудске односе; 

Рад на стварању радне атмосфере на бази 

дисциплинованог обављања задатака, 

међусобног поштовања, чување угледа просветног 

радника; 

стално 

 

 

стално 

Остали послови Стручно усавршавање; 

Присуствовање седницама стручних органа (стручних 

већа, одељенских већа), саветовањима  семинарима; 

стално 

поврем. 

 

 

ПРОГРАМ  РАДА  СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

 

 

Активности 

секретара школе 

Време 

реализације 

Израдђује нацрт статута и других правних аката По потреби 
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Прати примену статута и других правних аката и пружа правну и 

стручну помоћ директору,наставницима,  стручним сарадницима, 

васпитачима ис другим радницима школе. 

По потреби 

Прати и примењује законске и друге прописе. По потреби 

По овлашћењу директора школе заступа школу у споровима пред 

судом. 

По потреби 

Израђује одлуке, уговоре, решења и припрема текст конкурса и 

огласа за пријем радника. 

По потреби 

Обавља стручне послове   везане за расписивање конкурса  за 

избор директора школе  и осталих радника, као и правне послове у 

вези престанка радног односа запослених, и   израду аката  

приликом промена статуса запослених (анекси уговора). 

По потреби 

Присуствује седницама Школског одбора , припрема материјал за 

њихов рад и води записник. 

Током године 

Обавња правне послове (упис у судски регистар, земљипне књиге, 

осигурање, закључивање уговора, итд). 

По потреби 

Стара се о употреби и чувању печата. Током године 

Стара се о школској евиденцији која се стално чува води кадровску 

евиденцију за раднике школе. 

По потреби 

Пријављује и одјављује раднике у надлежној заједници за 

запошљавање и заједници здравственог и социјалног осигурања. 

По потреби 

Обавња послове статистике везане за кадровске потребе школе. По потреби 

Врши експедицију поште. По потреби 

Обавља и друге послове по налогу директора. По потреби 
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ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

ПРОГРАМ  РАДА  НАСТАВНИЧКОГ  ВЕЋА 

 

 

 

I     ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ   И   

ОРГАНИЗАЦИОНИ  ПОСЛОВИ 

 

ДИНАМИК

А 

 

НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

Анализа организационо-техничких 

припрема  за почетак рада у наредној 

школској години 

VIII директор 

Организација образовно васпитног рада 

- број и структура одељења по кључним 

варијаблама 

IX 
педагог 

психолог 

Подела предмета на наставнике VI директор 

Школски календар-ритам рада у току 

школске године 
VIII директор 

Организација екскурзија и излета IX, IV директор 

Ослобођање ученика наставе физичког 

васпитања на основу извештаја лекара 

специјалиста 

X 
стручно веће физичког 

васпитања 

Припрема екскурзија и излета X,III 
географ, историчар, 

проф. разредне наставе 

Организација наставе у природи IV 
руководиоци 

одељ.већа 

Организација Дана школе XI директор 

 

II     ПРОГРАМИРАЊЕ  РАДА 
  

Разматрање предлога Годишњег плана рада 

школе 
VIII директор 

Концепција планирања наставног рада 

(годишњи,оперативни планови рада) 
VIII педагог 

Усвајање годишњег плана рада школе IX директор 
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III   ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 

ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА 
  

Праћење реализације Годишњег плана рада 

школе 

XII,VI директор, стручни 

сарадници 

 

Анализа реализације образовно васпитних 

активности 

 

XII,VI 

директор 

рук. већа 

рук.одељ.в 

псих-пед.сл. 

Анализа реултата и показатеља извршених 

испитивања/истраживања 

X, IV стручни сардници,  

Педагошки колегијум 

IV   УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

ДИНАМИК

А 

 

НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

 

Стално сртучно усавршавање на нивоу 

установе 

 

X  - VIII 

 

Тим за стручно 

усавршавање 

План набавке наставних средстава 

 Коришћење савремене наставне 

технологије 

 

X , I, VI 

 

Руководиоци стручних 

већа 

Имплементација образовних стандарда, 

начин остваривања и вредновања 

постигнућа 

 

XII,VI 

Тим за завршни испит, 

Педагошки колегијум 

Повећање нивоа наставничких компетенција 

у области инклузивног образовања 

Током целе 

године 

Стручни тим за 

инклузивно образовање 

Извештај о самовредновању  целокупног 

тока наставног процеса 

VIII Тим за самовредновање 

Презентација реализованих пројектних 

активности развојног плана 

X , II, IV,VI Тим за пројекте, Стручни 

актив за развојно 

планирање 

Извештавање о реализацији активности 

Тима за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања 

XII, VI Тим за заштиту деце од 

насиља, родну 

равноправност и 

медијацију 

Вођење докуметације о стручном 

усавшавању 

XII Тим за стручно 

усавршавање 
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Извештај о реализацији обавезног стручног 

усавршавања 

XII,VI Тим за стручно 

усавршавање 

 

V     ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

  

Презентовање постигнућа наших ученика на 

завршном  испиту јуна 2015. год 

X Стручни актив за 

развојно планирање 

Током школске године планирано је  9  седница Наставничког већа. 

 

 

 

ПРОГРАМ  РАДА  ОДЕЉЕЊСКОГ  ВЕЋА 

 

 

Одељенско веће је стручни орган школе који се стара о реализацији образовно-

васпитних задатака одељења одређеног разреда. Сачињавају га наставници и стручни 

сарадници који остварују образовно-васпитни рад у одређеном одељењу односно 

разреду. 

Одељенско веће ради у седницама и њима руководи одељењски старешина одељења. О 

свом раду води записник у дневнику рада одељења, 

У оквиру сложеног образовно-васпитног процеса важнији проблемски задаци 

одељенског већа су: 

-планирање наставног градива у редовној, допунској, додатној продужној настави, 

слободним активностима и наставним екскурзијама, 

- праћење реализовања и вредновања наставе засноване на образовним стандардима и 

примене образовних стандарда током праћења и вредновања  ученичких постигнућа 

- планирање писмених школских задатака, 

- планирање домаћих задатака, 

- праћење и унапређивање образовно-васпитног рада у одељењу односно разреду, 

- утврђивање оцена из наставних предмета и из владања ученика на крају полугодишта 

- упознавање услова живота и рада ученика 

-предузимање неопходних мера у области инклузивног образовања 

-професинална оријентација ученика (професионално информисање и саветовање     

ученика), 

- сарадња са родитељима, 

- пружање помоћи у раду ученичких организација, 

- координирање рада наставника, 

- сарадња са стручним сарадницима школе, 

- анализирање извештаја одељенског старешине и утврђивање општег успеха ученика. 

План и програма рада одељењских већа усклађен је и са развојним планом школе. 

 

Септембар 

- Упознавање са планом и програмом рада, школским календаром и планираним 

активностима реализације школског развојног плана 

- Договор око заједничке реализације развојног циља: Спречавање и смањење насиља 

над децом и међу децом 

- Укључивање ученика у допунску наставу и ваннаставне активности 

-Идентификовање ученика из осетљивих група 
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- Договор око извођења екскурзије 

- Договор око обележавања Дечје недеље 

-Осмишљавање начина за повећање укључености родитеља у живот и рад школе 

 

Октобар 

- Праћење напредовања ученика у протеклом периоду 

- Идентификовање ученика који имају потешкоћа у праћењу наставе и у понашању 

- Укључивање ученика у допунску наставу и ваннаставне активности 

 

Децембар 

- Утврђивање закључне бројчане оцене на предлог предметног наставника на крају 

првог полугодишта 

- Утврђивање владања ученика на предлог одељењског старешине 

- Реализација наставног процеса 

- Реализација допунске наставе и слободних активности 

- Договор око прославе Светог Саве 

 

Март 

- Праћење напредовања ученика у протеклом периоду 

- Реализација образовно- васпитног рада 

- Праћење напредовања ученика са потешкоћама у учењу 

- Укљученост ученика у допунску наставу и слободне активности 

 

Јун 

за осми разред 

- Утврђивање закључне бројчане оцене на предлог предметног наставника на крају 

другог полугодишта 

- Утврђивање владања ученика на предлог одељењског старешине 

- Реализација образовно-васпитног рада 

- Успех ученика у ваннаставним активностима и резултати са такмичења 

- Утврђивање носилаца посебних диплома из појединих наставних предмета и диплома 

"Вук Караџић" 

- Избор ученика генерације 

за остале разреде 

- Утврђивање закључне бројчане оцене на предлог предметног наставника на крају 

другог полугодишта 

- Реализација образовно-васпитног рада 

- Ангажованост ученика у ваннаставним активностима 

-  Извештај о успеху ученика на школским такмичењима 

 

Август 

- Констатовање  коначне  закључне оцене комисије, након поправног испита. 

 

 

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ  И СТРУЧНИХ ВЕЋА 

ЗА ОБЛАСТ  ПРЕДМЕТА 

 

Стручна већа формирају наставници истих или сличних предмета. 

Стручним већем руководи руководилац стручног већа, а о свом раду води записник. 
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Структура програма: 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада. 

2. Праћење реализације образовно-васпитних задатака. 

3. Унапређење образовно-васпитног процеса. 

 

1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада: 

- израда годишњих и оперативних планова и програма рада у складу са прописаним 

плановима и програмима,  образовним стандардима, развојним планом школе,  а у 

сарадњи са стручним органима школе 

- израда планова рада допунске наставе и додатног рада, 

- израда програма  сталног стручног усавршавања -израда личних планова 

професионалног усавршавања 

-учешће у раду тима за пружање додатне подршке ученицима 

- израда педагошких профила и индивидуалних образовних планова рада 

-усклађивање плана рада са индивидуалним образовним плановима рада 

- планирање хоризонталне размене и хоризонталног учења 

- Уједначавање критеријума оцењивања у настави, 

- избор ученика за додатни рад и допунску наставу, 

- време и теме за школске писмене задатке. 

     - израда програма реализације Отворених дана школа 

     - израда плана реализције предметне наставе у IV разреду 

2. Праћење реализације планова образовно-васпитног рада: 

- анализа сачињених планова рада и нивоа организације наставног процеса, 

- разрада  техника и поступака  вредновања и самовредновања образовно-васпитног 

рада 

- праћење постигнућа ученика применом утврђених стандарда постигнућа 

-самовредновање сопствене наставне праксе 

3. Унапређење образовно-васпитног рада: 

- интензивирање школског механизма хоризонталног учења 

- упознавање  са савременим облицима,методама и средствима у образовно- васпитном 

раду, 

- увођење савремене наставне технологије, 

- организовање, реализовање и евалуирање   планираних облика  сталног стручног 

усавршавања 

- реализовање личних планова професионалног развоја 

- хоризонтална размена примера добре праксе 

-примена стандарда компетенција за професију наставника и њиховог професионалног 

развоја 

Рад стручног већа  одвија се према сачињеним програмима рада за свако стручно веће.  

 

Руководиоци стручних  већа за разредну наставу и стручних већа за област предмета: 

 

Веће разредне наставе I разредa              Весна Тешић 

Веће разредне наставе II разредa                  Наташа Нађалин 

Веће разредне наставе III разредa                  Јадранка Стајић – председник стручног 

већа разредне наставе 

Веће разредне наставе IV разредa                 Павија Иванић 

Српски, енглески, шпански језик Оливера Урошев Палалић 

Математика, физика, техничко и Милица Кирћански 
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информатика 

Биологија и хемија Ивана Вуков 

Ликовна и музичка култура Хајналка Ђокић 

Физичко васпитање Дарко Радлински 

Историја и географија Гордана Костић 

 

 

Стручни активи и тимови 

 

У шкoли су фoрмирaни следећи стручни активи и тимови:  

- Стручни aктив зa рaзвojнo плaнирaњe  

- Стручни aктив зa рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa  

- Шкoлски тим зa сaмoврeднoвaњe  

- Тим за остваривање угледних/огледних часова и активности  

- Tим зa зaштиту ученика од дискриминације, 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  

- Тим за маркетинг школе  

- Тим за израду распореда часова  

- Тим за координацију пројектних активности 

   

 

  

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО  ПЛАНИРАЊЕ 

 

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, стручних 

сарадника, јединице локалне самоуправе, ученичког парламента и савета родитеља. 

Именује  га Школски одбор на 4 године (2017/2018 – 2020/2021.) 

 

Чланови Тима су: 

1. Ксенија Петковић, психолог - координатор 

2. Oливeрa Урoшeв Пaлaлић, нaстaвник  

3. Емилија Ћоровић, наставник 

4. Душица Кордић, наставник  

5. Хајналка Ђокић, наставник 

6. Весна Тешић, учитељ 

 

7. Јелена Павић, ученица 8/2 разреда, члан Ученичког парламента 

8. Марија Станишић, родитељ, члан Савета родитеља 

9. Наталија Стојадинов, члан Школског одбора испред локалне самоуправе 

 

 

Циљ: основни циљ Школског развојног плана је даље унапређивање квалитета 

образовања и васпитања заснованих на Образовним стандардима за основну школу. 

Развојни план школе садржи: 
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1) мере унапређивања образовно-васпитног рада на основу анализе резултата ученика 

на завршном испиту; 

2) мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 

прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је 

потребна додатна подршка; 

3) мере превенције насиља и повећања сарадње међу ученицима, наставницима и 

родитељима; 

4) мере превенције осипања ученика; 

5) друге мере усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе 

садржај појединих наставних предмета; 

6) план припреме за завршни испит; 

7) план укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте; 

8) план стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора; 

9) мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика; 

10) план напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника; 

11) план укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе; 

12) план сарадње и умрежавања са другим школама и установама; 

Време реализације: активности ће се реализовати током школске 2018/2019. године. 

 

Школски развојни план за период 2017-2020. дат је у прилогу Годишњег плана рада 

школе. 

 

 

СТРУЧНИ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Стручни aктив зa рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa именује Наставничко веће на 4 године 

(2017/2018 – 2020/2021.) 

 

1. Јелица Попов, наставник - кooрдинaтoр 

2. Милица Кирћански, наставник 

3. Јасна Вујадиновић, учитељ 

4. Јованка Вукојевић, учитељ 

5. Рената Лазар Декањ, наставник 

6. Ана Чисар, наставник 

7. Јадранка Добријевић, педагог 

8. Слађана Глигоријевић 

 

Стручни актив за развој школског програма: 

1. прати остваривање програма образовања и васпитања; 

2. прати остваривање циљева, стандарда постигнућа и исходе; 

3. прати  резултате рада деце и ученика; 

4. предузима мере за јединствен и усклађен рад са децом и ученицима у процесу 

      образовања и васпитања; 

5. учествује у изради анекса Школског програма 2017-2021; 

6. процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане задатке и 

опште и 

     посебне стандарде знања и исходе; 

7. сарађује са наставницима у изради оперативних планова рада и предлаже 

иновације  у складу са Школским програмом; 

8. сарађује са стручним већима, стручним активима и тимовима; 
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9. прати законска и подзаконска акта у вези са образовањем и васпитањем у 

основној школи као и правилнике о програмима  и њиховим изменама. 

 

      За унапређивање раду у школској 2018/2019. год. планиране је следеће: 

* заснивање образовања на кооперативности,  међупредметној сарадњи, активним и 

искуственим методама наставе и учења  и међупредметним компетенцијама 

* хоризонтална и вертикална повезаност између различитих наставних предмета 

(одржавање угледних и огледних часова)  

* образовни процес усмерити на циљеве и исходе учења  

* систематском праћење, самовредновање и  вредновање  квалитета наставе и рада 

наставника 

*  поштовање индивидуалне разлике међу ученицима по начину учења и брзини 

напредовања  

 * потенцирање дечијег стваралаштва  

* обогаћивање васпитни рад на нивоу часова одељенског старешине правилним 

избором тема и редовно вршити анализе васпитног рада одељенских заједница на 

нивоу одељенских већа 

  

Активности Време 

реализације 

Начин реализације Носиоци активности 

Припрема и усвајање 

плана рада; подела 

задужења међу 

члановима тима 

 

 

август 

Састанак Стручног актива 

за развој школског 

програма; сарадња са 

Стручним тимом за 

инклузивно образовање и 

Стручни актив за развој 

школског програма 

Чланови стручних већа, 

актива и тимова 

Израда протокола 

праћења, листе снимања 

за реализацију школског 

програма и самопроцену 

рад наставника 

септембар- 

јун 

Састанак са председницима 

стручних већа и актива, 

тимова 

Чланови Стручног 

актива за развој 

школског програма, 

чланови стручних већа и 

актива, чланови тимова 

Праћење реализације 

свих планова и програма 

из Школског програма  

( оперативни планови 

наставника , допунска , 

додатна настава и 

ваннаставне активности, 

часови одељењског 

старешине ) 

октобар -

јун 

Анализа протокола 

праћења, листе снимања, 

разговор 

Чланови Стручног 

актива за развој 

школског програма, 

чланови стручних већа и 

актива 

Праћење реализације и 

вредновања ИОП-а у 

сарадње са Стручним 

активом за инклузивно 

образовање 

 

септембар -

јун 

Прегледање оперативних 

планова и заједничке 

активности са Стручним 

активом за инклузивно 

образовање 

Чланови Стручног 

актива за развој 

школског програма, 

Стручним активом за 

инклузивно образовање 

Анализа реализације 

школског програма за 

први и други циклус 

децембар- 

јун 

Припремање  извештаја и 

извештавање на седници 

Наставничког већа 

Чланови Стручног 

актива за развој 

школског програма, 
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Анализа оперативних 

наставних планова  и 

међупредметне 

сарадње 

Извештаји руководилаца 

разредних већа  I -VIII 

разреда 

руководиоци разредних 

већа I -VIII разреда 

 

 

Унапређивање школског 

програма 

јануар Анализа резултата 

евалуације 

Чланови Стручног 

актива за развој 

школског програма, 

чланови стручних већа и 

актива 

Праћење реализације 

циљева и стандарда 

постигнућа и исхода; 

угледно-огледни часови; 

 

септембар -

јун 

Документација о 

реализацији 

Извештај стручне слижбе и 

директора о реализованим 

посетама часовима редовне 

наставе 

тим за угледно-огледне 

часове, 

Стручни актив за развој 

школског програма, 

директор, стручна 

служба 

Анализа реализације 

школског програма за 

први и други циклус 

 

мај-јун 

 

 

 

 Припремање  извештаја и 

извештавање на седници 

Наставничког већа 

Чланови Стручног 

актива за развој 

школског програма 

 

Унапређивање школског 

програма – предлози; 

Израда Анекса Школског 

програма за школску 

2019/2020. год. 

 

 

април -јун 

 

Сарадња са стручним 

већима, активима и 

тимовома 

Наставници, стручни 

сарадници, чланови 

стручних већа, актива и 

тимова, Струћни актив 

за развој школског 

програма 

Процена доприноса раду   

Стручног актива за ШП у 

унапређивању рада 

школе и наставног 

процеса; 

Израда извештаја о раду  

Стручног актива за развој 

школског програма у 

школској 2018/2019. 

јун-август Дискусија, израда 

извештаја 

и извештавање на седници 

Наставничког већа и 

Педагошког колегијума 

 

Чланови Стручног 

актива за развој 

школског програма 

Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

 

 

 ТИМ ЗА СAMOВРEДНOВAЊЕ  

 

Пoлaзнa oснoвa зa сaмoврeднoвaњe у нaшoj шкoли  су  “Прaвилник o 

стaндaрдимa квaлитeтa рaдa  устaнoве” („Сл.гласник РС“, бр.7/2011), “Прaвилник o 

врeднoвaњу квaлитeтa рaдa устaнoвa” („Сл.гласник РС“, бр.9/2012.), Извештај о 

обављеном екстерном вредновању школе ( вредновање извршено 23.11.2016.) и План за 

унапређење рада школе  проистекао из претходног документа. 

Шкoлски тим зa сaмoврeднoвaњe именује директор на 2 године (2018/2019 – 

2019/2020.)   Има 6 чланова, стални члан: педагог  

 

1. Јадранка Добријевић, педагог  

2. Павија Иванић, учитељ - координатор 



90 

 

3. Игор Марков, наставник 

4. Душица Кордић, наставник 

5. Александра Кукољ, наставник 

6. Снежана Радаковић, учитељ 

 

Резултат  екстерног вредновања - Сумарна процена квалитета рада школе показује 

следеће: 

 Школа је остварила 93,3 %  кључних стандарда и  83,3%  свих стандарда 

 У свим областима које су биле предмет вредновања може се закључити 

да је Школа остварила 25 стандарда квалитета, а није остварила 5 

стандарда квалитета. Неостварени стандард квалитета су из области: 

Школски програм и годишњи план рада (1.2),  Етос (5.1), Организација 

рада школе и руковођење (6.1, 6.2, 6.5) и овде је присутан простор за 

унапређивање рада Школе. Области Образовна постигнућа ученика, 

Настава и учење , Подршка ученицима)  и Ресурси   су вредновањем 

оцењене високим оценама, са простором за побољшање у свим 

стандардима који су оцењени оценом 3. 

 

Према чл.5.  Правилника о вредновању квалитета рада установе ( „Сл.гласник РС“, 

бр.9/2012.): „Установа је дужна, да у року не дужем од 5 година, изврши 

самовредновање свих области вредновања које су дефинисане стандардима квалитета 

рада установе.“ 

 

За школску 2018 - 2019. годину, с обзиром на резултате екстерне комисије , Тим за 

самовредновање је одабрао као приоритетне следеће области:  

 

 Област 1 : ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  (нису остварени 

прописани стандарди) 

                 1.2.  Елементи школског програма и годишњег плана рада школе 

међусобно су усклађени - ниво остварености 2 

 Област 2 : НАСТАВА И УЧЕЊЕ   (остварени су прописани стандарди али не на 

највишем нивоу)   -  ниво остварености 3 

 

ПЛAН РAДA TИMA ЗA СAMOВРEДНOВAЊE У ШКOЛСКOJ 2018 / 2019. 

ГOДИНИ 

 

Континуирани послови 

Р.бр. КОНТИНУИРАНИ 

ПОСЛОВИ / 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПОКАЗАТЕЉ НОСИЛАЦ 

 

1. Израда Плана рада Тима 

за самовредновање 

Август / 

септембар 2018. 

године 

урађен План 

Тима 

за 

самовредновање 

Чланови Тима 

за 

самовредновање 

2. Избор и израда 

инструмената за 

самовредновање 

према 

динамици 

Плана ТС 

инструменти за 

самовредновање 

Јадранка 

Добријевић, 

члан тима, 

Снежана 
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Радаковић, члан 

тима и Павија 

Иванић, 

координатор 

3.  Посете часовима према 

динамици 

Плана ТС 

протокол о 

праћењу 

наставних 

часова 

Јадранка 

Добријевић, 

педагог 

Ксенија 

Петковић, 

психолог 

Оливера 

Палалић, 

педагошки 

саветник  

и директор 

школе 

 

4. 

 

Праћење предмета 

вредновања и обрада 

добијених података 

 

према 

динамици 

Плана ТС 

 

резултат 

праћења 

 / истраживања  

ТС, стручна 

служба, 

директор 

Обрада 

података – 

Снежана 

Врањеш, члан 

ТС 

5. Презентација добијених 

резултата 

самовредновања 

крај  школске 

године 

презентација 

извештај 

ТС 

презентер -  

Александра 

Кукољ, члан ТС 

 

6. 

 

Координација и 

корелација заједничких 

активности ТС са 

активностима осталих 

Тимова 

 

шк. 2018 – 

2019. година 

временска 

корелација 

активности 

обједињени 

резултати 

праћења 

конкретних 

Тимова 

 

 

координатори 

тимова 

7.  Израда извештаја о раду 

Тима и извршеном 

самовредновању 

крај  школске 

године 

извештај Јадранка 

Добријевић, 

члан тима и 

Павија Иванић, 

координатор 

тима 

 

Вредновање одабраних области 

 

КЉУЧНА 

ОБЛАСТ 

 

 

СТАНДАРД 

 

ПОКАЗАТЕЉИ 

 

ИЗВОРИ 

ДОКАЗА И 

АКТИВНОСТИ 

 

ВРЕМЕ 

 

НОСИОЦИ 

Област 1 

 

1.2. 

Елементи 

1.2.3. Програми 

наставних 

 

 

 

 

сви 

наставници 
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. 

О
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Л
. 

 

 

СТАНДАРД/ИНДИКАТ

ОРИ 

 

ПОКАЗАТЕ

ЉИ 

 

ИЗВОРИ 

ДОКАЗА 

 

ВРЕМЕ 

 

НОСИОЦИ 

 

О
б

л
ас

т 
2

 -
 Н

А
С

Т
А

В
А

 И
 У

Ч
Е

Њ
Е

 

2.1. Наставник 

примењује одговарајућа 

дидактичко-методичка 

решења на часу 

запажања са 

посећеног 

часа 

припрема 

за час 

Протокол 

о ПЧРН и 

других 

облика 

обр.васп. 

рада, 

извештај

и, 

анализе 

током 

године 

стручна 

служба, 

директор 

школе, 

учитељи, 

наставници, 

Тим за 

угледне / 

огледне 

часове, 

СТИО 

реализатори 

интерног 

стручног 

усавршавања 

2.2.Наставник учи 

ученике различитим 

техникама учења на 

часу 

запажања са 

посећеног 

часа 

Припрем

а за час 

Протокол 

о ПЧРН и 

других 

облика 

обр.васп. 

рада, 

Анализе , 

Извештај

и 

Током 

године 

стручна 

служба, 

директор 

школе, 

учитељи, 

наставници 

Тим за 

угледне/огле

дне часове, 

СТИО 

Реализатори 

 

ШКОЛСКИ 

ПРОГРАМ 

И 

ГОДИШЊИ 

ПЛАН 

РАДА 

школског 

програма и 

Годишњег 

плана рада 

школе 

међусобно 

су 

усклађени 

предмета су 

међусобно 

садржајно 

усклађени у 

оквиру сваког 

разреда 

1.2.4. Програми 

наставних 

предмета су 

међусобно 

врем. усклађ. у 

оквиру сваког 

разреда 

 

Оперативни 

планови рада 

наставника  

 

 

до 15. 

10. 

2018. 

Стручна 

већа 

Тим за 

развој 

школског 

програма 

Тим за 

Годишњи  

плана рада 

школе 

Тим за ШРП 

 

Циљеви: 

Ускладити наставне предмете међусобно садржајно и временски у оквиру сваког 

предмета. 

Задаци: 

Програме наставних предмета међусобно садржајно и временски ускладити у оквиру 

сваког предмета. 
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интерног 

стручног 

усавршавања 

2.3. Наставник 

прилагођава рад на часу 

образовно-васпитним 

потребама ученика 

запажања са         

посећеног 

часа, 

резултати 

анкете 

родитеља уч. 

са ИОП1 и 

ИОП2, 

разговор – 

фокус група -  

УПОВП 

 

припрема 

за час 

протокол 

о ПЧРН и 

других 

облика 

обр.васп. 

рада, 

Анализе , 

Извештај

и 

 

током 

године 

стручна 

служба, 

директор, 

наставници и 

учитељи,  

СТИО  

Тим за 

угледне / 

огледне 

часове, 

ТС 

Реализатори 

интерног 

стручног 

усавршав. 

2.4.Ученици стичу 

знања на часу 

запажања са 

посећеног 

часа, 

интервју са 

ученицима , 

родитељима 

протокол 

о посети 

ЧРН,  

резултати 

интервјуа 

 / анкете  

ученика / 

родитеља

, 

извештај

и 

током 

године 

стручна 

служба, 

директор, 

наставници и 

учитељи, 

Фокус група 

ученици / 

родитељи 

Ученички 

парламент 

2.5. Наставник 

ефикасно управља 

процесом учења на часу 

запажања са 

посећеног 

часа, 

интервју са 

наставницим

а 

протокол 

о посети 

часовима,  

извештај

и 

током 

године 

стручна 

служба, 

директор, 

наставници и 

учитељи  

Стручна већа 

2.6. Наставник користи 

поступке вредновања 

који су у функцији  

даљег учења 

запажања са 

посећеног 

часа 

 

протокол 

о посети 

ЧРН,  

извештај

и 

наставни

ка,  

учитеља,  

и Тимова 

 

током 

године (на 

крају 

полугодиш

та 

и шк.г.) 

стручна 

служба, 

директор, 

наставници , 

учитељи 

СТИО  

Тим за 

угледне / 

огледне 

часове, 

ТС 

Реализатори 

интерног 

стручног 

усавршавања 
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2.7. Наставник ствара 

подстицајну атмосферу 

за рад на часу 

Запажања са 

посећеног 

часа 

Анкета за 

ученике 

протокол 

о посети 

часовима, 

извештај 

фокус 

групе 

током 

године  

 

стручна 

служба, 

директор, 

наставници , 

учитељи 

СТИО  

Тим за 

угледне / 

огледне 

часове, 

ТС 

Реализатори 

интерног 

стручног 

усавршавања 

Циљеви: 

Пoдизaњe нивоа квaлитeтa наставе / учења  - у склaду сa  индивидуaлним 

кaрaктeристикaмa учeникa. 

Задаци: 

Методе и облике рада,темпо рада и  дидактички материјал прилагодити потребама и 

индивидуалним карактеристикама ученика 

Наставу припремати и реализовати на три нивоа -  диференцирати – где год је то 

могуће - уз поштовање образовних стандарда  . Идентификација ученика из осетљивих 

група и даровитих ученика. Оспособљавање ученика за самостално учење , 

истраживачки рад и самопроцену ефеката властитог рада. 

 

 

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

- Именује директор сваке године 

  Има 6 чланова, састав: директор, психолог, 2 наставника и 2 учитеља 

 

1. Мирослав Брњош, директор   

2. Јадранка Добријевић, педагог 

3. Рената Лазар Декањ, наставник, кooрдинaтoр 

4. Александра Максимовић, наставник 

5. Зорица Ђурин, учитељ 

6. Слађана Глигоријевић, учитељ 

 

План рада тима за школску 2018/19. годину 

 

1.КВАРТАЛ 

1. Израда Плана рада Тима за стручно усавршавање 

2. Прикупљање ЛППР 

3. Одабир тема за презентовање на Наставничком већу ( теме које се односе 

на дискриминацију, толеранцију, међусобно уважавање( мисли се на 

ученике)) 



95 

4. Израда табеле за праћење реализације ЛППР за сваког наставника и 

стручног сарадника 

5. Планирање сарадње са Народним музејом Зрењанин 

6. Планирање семинара за запослене са тематиком комуникација међу 

запосленима  

2. КВАРТАЛ 

1. Анализа рада тима у претходном периоду 

2. Извештај о раду тима 

3. Давање смерница за даљи рад 

 

3.КВАРТАЛ 

1. Анализа рада тима у претходном периоду 

2. Давање смерница за даљи рад 

 

4.КВАРТАЛ 

1. Анализа рада тима у претходном периоду 

2. Извештај о раду тима 

 

НАПОМЕНА: Стални задатак тима ће бити континуирано праћење и консултација са 

запосленима 

 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

- Именује директор на 2 године (2018/2019 – 2019/2020.) 

  Има 6 чланова, стални чланови: директор, педагог 

 

1. Мирослав Брњош, дирeктoр шкoлe 

2. Јадранка Добријевић, пeдaгoг, координатор 

3. Ибојка Грунчић, наставник 

4. Марина Живин, наставник 

5. Jaдрaнкa Жигић, учитeљ 

6. Павија Иванић, учитељ 

 

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

кojих сe укaжe пoтрeбa зa инклузивним oбрaзoвaњeм). 

План рада Стручног тима за инклузивно образовање – шк. 2018-2019.г. 

 

Рад СТИО у школској 2018-2019. години, реализоваће се кроз следеће области рада:  

 

 Континуирани послови  

 Оснаживање наставника за рад са ученицима са посебним потребама  

 Оснаживање родитеља УПП за активније учешће у сарадњи са школом  

 Оснаживање УПП  
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Континуирани послови 

 

р.бр.  

 

а к т и в н о с т  

 

н о с и л а ц  

 

1. Израда годишњег Плана рада СТИО СТИО 

2. Израда Извештаја о раду Тима на крају 

полугодишта и шк. године 

СТИО 

3. Идентификовање УПП и организација 

адекватних мера подршке 

учитељ,предметни наставник, 

родитељ,стручна служба 

4. Упућивање ученика на ИРК – по потреби учитељ ,стручна 

служба,родитељ 

5. Израда ИОП-а за уч.који који настављају да 

раде по ИОП-у или је то препорука ИРК за 

конкретног ученика 

Тим за додатну подршку 

6. Формирање Тимова за додатну подршку за 

УПП који раде по ИОП-у 

према предметима/областима из 

којих је утврђена потреба 

7. Праћење ефеката примењених мера 

подршке и увремењено реаговање Процена 

степена остварености исхода и примењених 

видова прилагођавања  

Препорука о мерама/врстама подршке у 

наставку образовања ученика 

Тим за додатну подршку, 

 

 

СТИО  

 

Координатор ТДП 

8. Презентација резултата вредновања  

ИОП-а на крају 1. полугодишта и шк.г. на 

Педагошком колегијуму 

Координатор     СТИО 

9. Презентација резултата вредновања ИОП-а  

на крају 1. полугодишта и шк.г. на  

Педагошком колегијуму 

координатор СТИО 

10. Информисање стручних и осталих тела/по 

потреби /о раду СТИО 

руководиоци Тимова за додатну 

подршку,  

координатор  СТИО 

11. Презентација података о УПП и ИО на 

нивоу школе, на захтев 

институција,стручних орга- 

на и сл. ( анкете,статистички подаци и сл.) 

координатор СТИО/педагог, 

психолог 

13. Укључивање УПП у активности ОЗ ОС, предм.наставник 

14. Сарадња са установама у циљу подршке 

УПП 

СТИО, стручна служба, спољни 

стручни сарадник 

 

Оснаживање наставника за рад са ученицима са посебним потребама 

 

Р.бр. 
а к т и в н о с т 

 

н о с и л а ц 

 

1. Едукативни рад наставника -  
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интерно и екстерно стручно 

усавршавање  

 

Интерно: по плану ТСУ , примери 

добре праксе (хоризонтално учење, 

евалуација и самоевалуација  рада ) , 

презентација семинара,приручника, 

инструктивни рад за област ИО и 

подршке УПП... 

 

Екстерно-према финансијским 

могућностима школе и исказаном 

интересовању и потребама запослених 

 

  Заинтересовани учитељи, 

наставници 

  Чланови појединих Тимова 

  Стручна служба школе 

Спољни стручни сарадници 

 

 

Водитељи акредитованих 

семинара 

2. Примена новостечених и 

унапређених професионалних 

компетенција у васпитно 

образовном раду са УПП  

 

 

Стручна већа  

 

3. Подстицање већег удела 

дифиренцираног приступа у 

планирању и реализацији наставе  

 

 

Стручно веће, стручна служба, 

ТИО  

 

4. Активности унапређења инклузивне 

културе и инклузивне праксе( клима 

у школи као показатељ прихватања 

и подршке УПП)  

 

Стручна већа, одељенске 

старешине сви запослени  

 

5. Континуиран рад на развоју система 

вредности код ученика ,толеранцији 

различитости и конструктивном 

решавању конфликата  

 

 

Сви запослени, Тим за борбу 

против насиља, СТИО , 

стручна служба, ОС 

 

6. Оснаживање УПП за самопроцену 

властитог рада и понашања  

 

предметни наставник, стручни 

сарадник  

 

7. Иницирање формирања и рада 

вршњачких тимова - тимова за 

подршку на нивоу ОЗ, разреда  

 

 

ОС, ОВ  

 

8. Примери добре инклузивне праксе-

примена технике хоризонталне 

евалуације и самоевалуације  

стручна већа стручна служба 

Тим за додатну подршку, 

СТИО  
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9. Унапређење сарадње школе и 

родитеља  

 

ОС,ОВ,РВ, директор, Тимови-

по својој надлежности  

 

 

Оснаживање родитеља УПП за активније учешће у сарадњи са школом 

 

Р.бр. а к т и в н о с т н о с и л а ц  

 

1. Информативни, инструктивни и 

едукативни рад са родитељима  

 

стручи сарадници-у школи и 

спољни-по потреби  

 

2.  Укључивање родитеља у реализацију 

активности интеркултуралног пројекта  

„ ЗАЈЕДНО ЗА БОЉЕ СУТРА“ 

 

 

Пројектни тим 

2. Укључивање родитеља у 

праћење,примену и вредновање  

мера подршке  

 

 

Тим за додатну подршку  

  спољни сарадник -по потреби 

 

3. Унапређење комуникације родитеља 

и свих ангажованих на спровођењу  

ИОП-а (групни РС, трибине и сл.)  

 

Тим за додатну подршку, 

ТИО,Тим за борбу против 

насиља , стручи сарадници  

 

Оснаживање ученика са посебним потребама 

Р.бр. а к т и в н о с т н о с и л а ц  

 

1. Непосредан рад са УПП  

 

према конкретном задужењу 

из  ТДП 

 

2. Едукативни и инструктивни рад са 

УПП (примена Т и МУ, 

конструктивно решавање 

конфликата, кораци у ситуацијама 

насиља,укључивање у  ОЗ и сл)  

 

 

ОС,стручна служба, 

родитељ,спољни стр.сарадник-

по потреби  

 

 

3. Уколико буде усвојен и финансиран 

интеркултурални пројекат 

„ЗАЈЕДНО ЗА БОЉЕ СУТРА“- 

предвиђено је дигитално 

описмењавање припадника ромске 

националности (детаљније у 

пријавном формулару пројекта) 

 

 

  Пројектни тим 

ОС,предметни наставник, 

родитељ  
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4. Преузимање одговорности и 

осамостаљивање у процесу 

учења,према индивидуалним 

могућностима  

 

Тим за додатну 

подршку,предметни 

наставник,ОС,стручни 

сарадник  

 

 

 

ТИМ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ УГЛЕДНИХ/ОГЛЕДНИХ ЧАСОВА И АКТИВНОСТИ  

 

Чланови Тима: 

1. Оливера Урошев Палалић, координатор 

2. Емилија Ћоровић, наставник 

3. Наташа Нађалин, учитељ 

4. Ивана Вуков, наставник 

5. Ивана Бошњак, учитељ 

6. Тамара Влаисављевић, наставник 

7. Вероника Франциа, наставник 

 

Циљ: Истицање значаја угледног/огледног предавања/часа ради практичне 

демонстарције извођења наставе која треба да послужи као узор, углед и модел за рад; 

као и увођење иновативних метода у наставу. 

 

 Време реализације:  У току наставне године у одељењима од  1. до 4., као и од 5. до 8. 

разреда  

План активности: 

-Часови огледног  типа ће се реализовати, а пратити кроз посете часовима ; 

- Пројекат  Министарства просвете « Сарадњом до знања» који има за циљ унапређење 

наставе-развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ, јесте једна 

од активности која ће се реализовати, махом, у вишим разредима у оба полугодишта и 

ове наставне године; 

Акциони план овог пројекта је саставни део овог плана, и осмишљаваће се паралелно са 

наставничким планираним активностима-месечно. 

- Угледни часови ће се реализовати по потреби као часови који треба да послуже за 

узор, модел,углед, односно, начин хоризонталног учења, евалуације и самоевалуације 

властите праксе; 

-Анализа одржаних угледних/огледних часова са циљем побољшања и усавршавања 

наставе; 

- Један дан у полугодишту ће се наменити размени искуства запослених; 

- Такође, сваки запослени ће одржати један угледни час на нивоу године. 

-  Примена хоризонталног учења-инструмент мерења квалитета и развоја ( петофазни 

модел-колеге једнаке по позицији-повратна информација) 1. ПРИПРЕМА, 2. ПОСЕТА, 

3. ИЗВЕШТАЈ, 4. ПЛАН ЗА ПОБОЉШАЊЕ, 5. ЕВАЛУАЦИЈА 

КОРИСТ - све је познато свима, сарадња, објективност, укључивање ученика, 

усмереност на процесе који доводе до побољшања квалитета; 

- Спроводиће се технике преиспитивања сопствене праксе; 

- Реализоваће се посете часовима слободних активности; 

- Посета часова са циљаним посматрањем рада ученика по ИОП-у 
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- Одржаваће се јавни часови угледно/огледног типа на којима ће бити присутни и 

родитељи. 

- Детаљнији план активности је на Огласној табли у зборници ( месечно), а потом, 

сумирано по кварталима и полугодишту- као реализована активност. 

- Реализоваће се практични амбијентални часови у Музеју, који ће бити праћени и 

евалуирани. 

- Наведене активности се ослањају на планиране активности Тимова: ШРП, СТИО; 

Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе. 

Све реализоване активности биће пропраћене од појединих чланова Тима; забележене и 

постављене на сајт школе. 

 

 

TИМ ЗA ЗAШТИТУ OД НAСИЉA, ЗЛOСТAВЉAЊA И ЗAНEМAРИВAЊA  

 

- Именује директор на 2 године (2018/2019 – 2019/2020.) 

  Има 7 чланова, стални чланови: директор, психолог 

 

1. Мирослав Брњош, дирeктoр 

2. Ксeниja Пeткoвић, психoлoг 

3. Вера Сабо, наставник, кooрдинaтoр  

4. Весна Бјелић, наставник 

5. Драгослав Жигић, учитељ 

6. Снежана Ровчанин, учитељ 

7. Славица Микић, наставник 

по потреби: 

8. Оливера Петровић, правник 

Правилнику о обављању друштвено-корисног рада, односно хуманитарног рада (Сл. 

гласник РС, број 68 од 7.9.2018. године, Уредбом о безбедности и заштити деце при 

коришћењу информационо-комуникационих технологија (СЛ. гласник РС, број 61 од 

7.7.2016. године  

План и програм рада Тима за заштиту* 

 

*тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, ће се краће 

звати Тим за заштиту 

 

      АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТ

ОРИ 

ВРЕМЕ 

П
Р

И
П

Р
Е

М
А

 

Сагледавање безбедносне ситуације у школи и 

активирање чланова Тима за заштиту 

директор 

школе и 

наставничко 

веће 

Тим за 

заштиту 

август 

 

 

 

Израда плана појачаних безбедносних мера и 

програма спровођења активности за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања и сачињавање Програма рада за 

Тим за 

заштиту 

 

 

септембар 
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ову школску годину 

Информисање свих актера школског живота о 

правима, обавезама и одговорностима ученика 

у образовању у спречавању и заштити од 

дискриминације и дискриминаторног 

понашања, као и о начину поступања у 

случајевима подношења пријаве установи 

Тим за 

заштиту 

одељењске 

старешине 

 

септембар 

 Планирање начина праћења, вредновања и 

извештавања органа управе о остваривању и 

ефектима програма спречавања 

дискриминације и дискриминаторног 

понашања 

Тим за 

заштиту 

септембар 

  
  
  
  
  
  
  
 Р

Е
Д

О
В

Н
Е

  
П

Р
Е

В
Е

Н
Т

И
В

Н
Е

  
А

К
Т

И
В

Н
О

С
Т

И
 

Редовно закључавање улаза из дворишта од 

почетка до завршетка наставе (ученици у току 

наставе могу напустити простор школе само 

кроз службени улаз уз дозволу наставника) 

помоћно 

особље 

сваког радног 

дана 

Редовно ажурирање и преглед снимака видео- 

надзора 

директор по потреби 

Редовно дежурство учитеља и наставника  по 

утврђеном распореду 

учитељи, 

наставници 

помоћно 

особље 

сваког радног 

дана 

Редовно дежурство дежурних наставника у 

дворишту школе (пре почетка наставе, у току 

великог одмора и на крају наставе) 

дежурни 

наставници и 

учитељи 

сваког радног 

дана 

Редовно вођење Књиге дежурства са 

белешкама о активностима везаним за 

нарушавање реда; 

 

 

 

Контрола вођења бележака 

учитељи и 

наставници 

по распореду 

дежурства; 

 

главни 

дежурни 

сваког радног 

дана 

 

 

 

 

једном 

недељно 

Редован долазак у школу минимум 15 минута 

пре почетка наставе 

сви учитељи 

и наставници 

сваког радног 

дана 

Учитељ/наставник напушта учионицу пошто 

испрати све ђаке и прегледа просторију 

сви учитељи 

и наставници 

сваког радног 

дана 

Учитељ/наставник не може удаљити ученика са 

часа нити га послати кући без претходног 

телефонског договора са 

родитељем/старатељем 

сви учитељи 

и наставници 

по потреби 

Активности стручних сарадника на спречавању 

појаве насилног понашања код ученика, као и 

дискриминаторног понашања 

психолог и 

педагог 

Септембар-

јун 

Учитељ/наставник упућује ученика на разговор 

код стручног сарадника или директора уз 

пратњу председника одељења 

сви учитељи 

и наставници 

по потреби 

У простор зборнице могу улазити само 

запослени 

  

Остварује се сарадња са Центром за социјални стручна током 



102 

 

рад у оквиру превенције и праћења ученика служба школске 

године 

Остварује се сарадња са МУП-ом (око 

регулације саобраћаја око школе, дежурство 

приликом школских игранки и осталих 

манифестација) 

 

Праћење садржаја кутије“Стоп насиљу“ 

 

Организовање трибина о теми како препознати 

и спречити дискриминаторно понашање  

 

Организовање трибине за ученике 7. разреда, 

као и за чланове тима за заштиту и наставнике 

о опасностима наркоманије 

 

директор 

школе и 

стручна 

служба 

 

Психолог 

школе 

 

Тим за 

заштиту 

 

 

Завод за 

јавно 

здравље 

Зрењанин, 

Тим за 

заштиту 

током 

школске 

године 

 

током 

школске 

године 

током 

школске 

године 

 

 

октобар, 

2018. 

И
Н

Ф
О

Р
М

И
С

А
Њ

Е
  
  

И
  
 Е

Д
У

К
А

Ц
И

Ј
А

 Упознавање свих актера школског живота о 

начину рада на заштити од  дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 

 

Тим за 

заштиту 

 

 

 

септембар 

 

 

 

Презентовање Кодекса понашања ученика, 

родитеља и запослених: 

 Колективу 

 Ученицима 

 Родитељима 

Тим за 

заштиту  и 

одељењске 

старешине 

Током 1. пол. 

Седница 

Наставничког 

већа  

ЧОС-ови 

(март) 

Родитељски 

састанци 

Информисање и едукација запослених на тему 

заштите од дискриминације,  насиља, 

злостављања и занемаривања кроз стручно 

усавршавање запослених: 

 Приказ теме: Појачан васпитни рад са 

ученицима 

 Приказ теме: Корисне смернице са 

семинара о превенцији насиља и 

злостављања деце путем ИКТ 

 Приказ теме: Позитивна дисциплина на 

часу 

 

Тим за 

заштиту 

 

 

Ксенија 

Петковић, 

члан Тима 

Весна 

Бјелић, члан 

тима 

 

 

Ксенија 

Петковић, 

члан Тима 

 

Током 

школске 

године 

 

октобар 

 

 

Јануар 

 

 

 

Јануар  

 

 

 

Јануар  



103 

 Приказ теме: Нивои насиља 

 

 Приказ сајта: Приказ аустралијског 

школског сајта као примера добре 

праксе на тему како препознати и 

зауставити насиље у школи, појам 

CYBERBULLING: 

https://www.education.vic.gov.au/about/pro

grams/bullystoppers/Pages/default.aspx 

 Приказ теме: Толеранција и како је 

развијати 

Вера Сабо, 

координатор 

Тима 

 

Тамара 

Влаисављеви

ћ 

 

 

 

 

Славица 

Микић, члан 

Тима 

 

 

 

Јун 

 

 

Јун 

Подсећање свих запослених на Правила 

понашања и обавезе ученика, запослених и 

родитеља/старатеља у школи 

директор 

школе, 

стручни 

сарадници 

седница 

Наставничког 

већа 

(септембар) 

Подсећање свих ученика на Правила понашања 

и обавезе ученика, запослених и 

родитеља/старатеља у школи 

учитељи, 

одељењске 

старешине 

ЧОС-ови 

(септембар, 

по потреби) 

Подсећање свих родитеља на Правила 

понашања и обавезе ученика, запослених и 

родитеља/старатеља у школи 

директор 

школе  

одељењске 

старешине, 

учитељи 

Савет 

родитеља 

(септембар), 

родитељски 

састанци 

(септембар) 

Подсећање свих запослених на Правилник о 

протоколу поступања у установи у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање и 

дискриминацију 

директор 

школе, 

стручни 

сарадници 

Седница 

наставничког 

већа 

(октобар) 

Подсећање свих ученика на Правилник о 

протоколу поступања у установи у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање и 

дискриминацију 

учитељи, 

одељењске 

старешине 

ЧОС-ови 

(октобар) 

Подсећање свих родитеља на Правилник о 

протоколу поступања у установи у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање 

директор 

школе, 

учитељи и 

одељењске 

старешине 

Савет 

родитеља 

(септембар) 

 

родитељски 

састанци 

(октобар, 

новембар) 

Свакодневни васпитни рад са ученицима учитељи, 

одељењски 

старешина, 

наставници 

стручна 

служба 

на часу и 

одмору 

https://www.education.vic.gov.au/about/programs/bullystoppers/Pages/default.aspx
https://www.education.vic.gov.au/about/programs/bullystoppers/Pages/default.aspx
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Предавања стручњака из других институција 

 

 

 

 

инспектори; 

службеници 

ПУ ЗР; 

ватрогасци, 

лекари, 

психолози 

 

по потреби и 

распореду 

 

 

 

 

 

Обележавање Дана толеранције (16.новембар), 

јачање свести код ученика да треба бити 

толерантан, без обзира на пол,националност и 

веру 

 

 

 Изложба у холу школе 

 

 

учитељи, 

одељењске 

старешине 

 

 

наставница 

ликовног 

васпитања 

 

Новембар, у 

оквиру ЧОС-

а те недеље 

 

 

 

новембар  

 

Учешће у хуманитарним акцијама, са циљем да 

се код ученика развије емпатија и солидарност: 

 

 

 посета Геронтолошком центру  

 посета представника Геронтолошког 

центра 

 

ученици, 

учитељи , 

одељењске 

старешине 

ученици 1-4. 

разреда и 

учитељи 

током 

школске 

године 

 

октобар 

 

 

Реализација радионица из области ненасилне 

комуникације: 

Буквара дечјих права, Чувара осмеха, Умеће 

одрастања, Конфликти и шта са њима,Еликсир 

толеранције 

учитељи, 

одељењске 

старешине, 

стручна 

служба 

током 

школске 

године 

Организовање разноврсних ваннаставних 

активности у оквиру школе у смислу 

осмишљавања слободног времена ученика 

ученици, 

учитељи, 

одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници 

током 

школске 

године 

Богаћење школске библиотеке едукативним 

књигама како ненасилно решити сукобе и 

популаризовање читања књига 

учитељи, 

одељењске 

старешине, 

библиотекар 

током 

школске 

године 

Израда паноа на тему ненасиља и правила 

понашања 

 

 

ученици, 

учитељи, 

одељењске 

старешине 

током 

школске 

године 

Уграђивање у програме рада (одељењских 

старешина, ваннаставних активности и 

ученичких организација) и реализација 

садржаја који доприносе стицању квалитетних 

знања и вештина и формирању вредносних 

ставова за узајамно разумевање, уважавање 

личности и конструктивно решавање сукоба 

одељењске 

старешине, 

наставници-

руководиоци 

вннаставних 

активности, 

координатор

током 

школске 

године, на 

ЧОС-овима, 

кроз 

реализацију 

активности 
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код деце 

 

 

 

 

и ученичких 

организација 

у сарадњи са 

педагогом и 

психологом 

секција и 

ученичких 

организација 

Умрежавање свих кључних носилаца 

превенције насиља и дискриминације (Савет 

родитеља, Школски одбор, Ученички 

парламент, Наставничко веће) 

сви 

поменути 

актери 

током 

школске 

године 

                  

Интерве

нтне 

активно

сти- 

први 

ниво 

Проверавање сумње или откривање насиља, 

злостављања и занемаривања првог нивоа – 

прикупљање информација, утврђивање 

чињеница и дискриминације 

 

 

 

учитељ, 

одељењски 

старешина, 

предметни 

наставник, 

стручни 

сарадник 

у 

ситуацијама 

када се 

насиље 

дешава или 

када је 

пријављено 

Заустављање насиља и злостављања првог 

нивоа и смиривање учесника 

сваки 

запослени 

који се 

затекне у 

ситуацији 

насиља, 

одељењски 

старешина, 

учитељ, 

стручни 

сарадници 

у 

ситуацијама 

када се 

насиље 

дешава 

Обавештавање родитеља о насиљу првог нивоа 

и дискриминације 

учитељ, 

одељењски 

старешина, 

стручни 

сарадник 

у 

ситуацијама 

када се 

насиље 

дешава или 

када је 

пријављено 

Појачан васпитни рад са појединцем или 

групом у ситуацији насиља и дискриминације 

првог нивоа 

одељењски 

старешина 

или учитељ и  

психолог у 

сарадњи са 

родитељима 

ученика 

током 

школске 

године, по 

потреби 

Бележење насиља и дискриминације, праћење и 

процена делотворности предузетих мера и 

активности 

 

 

 

 

дежурни 

наставник, 

учитељи и 

одељењске 

старешине, 

стручна 

служба 

током 

школске 

године, по 

потреби 

 

 

Проверавање сумње или откривање насиља, 

злостављања и занемаривања и дискриминације 

дежурни 

наставник, 

у 

ситуацијама 
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Интерве

нтне 

активно

сти- 

други 

ниво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

другог нивоа – прикупљање информација, 

утврђивање чињеница 

учитељ, 

одељењски 

старешина, 

предметни 

наставник, 

стручни 

сарадник 

када се 

насиље 

дешава или 

када је 

пријављено 

Заустављање насиља и злостављања и 

дискриминације другог нивоа и смиривање 

учесника 

сваки 

запослени 

који се 

затекне у 

ситуацији 

насиља, 

одељењски 

старешина, 

учитељ, 

стручни 

сарадници 

у 

ситуацијама 

када се 

насиље 

дешава 

Обавештавање родитеља о насиљу и 

дискриминацији другог нивоа и предузимање 

хитних акција по потреби (прва помоћ, 

лекарска помоћ) 

учитељ, 

одељењски 

старешина, 

стручни 

сарадник 

у 

ситуацијама 

када се 

насиље 

дешава или 

када је 

пријављено 

Консултације у школи о ситуацијама насиља и 

дискриминације другог нивоа ради што 

објективније анализе чињеница и процене 

нивоа насиља и ризика, ради планирања 

координираних акција и мера 

учитељ, 

одељењски 

старешина, 

стручни 

сарадници, 

директор, 

чланови 

Тима за 

заштиту, 

Ученички 

парламент 

у 

ситуацијама 

када је 

насиље 

констатовано 

Сачињавање Оперативног плана заштите за 

конкретну ситуацију насиља и дискриминације 

другог нивоа за све учеснике (који трпе, који 

чине насиље и сведоке) 

Тим за 

заштиту 

заједно са 

родитељем 

ученика 

у 

ситуацијама 

када је 

насиље 

констатовано 

Појачан васпитни рад са појединцем или 

групом у ситуацији насиља и дискриминације 

другог нивоа 

учитељ или 

одељењски 

старешина,  

психолог у 

сарадњи са 

родитељима 

ученика, Тим 

за заштиту 

током 

школске 

године, по 

потреби 

Бележење насиља и дискриминације, праћење и учитељи и током 
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процена делотворности предузетих мера и 

активности 

одељењске 

старешине, 

стручна 

служба 

 

школске 

године, по 

потреби 

Покретање васпитно-дисциплинског поступка и 

изрицање мере у складу са Законом, у случају 

када појачани васпитни рад није делотворан 

директор, 

секретар 

школе 

током 

школске 

године, по 

потреби 

 

Интерве

нтне 

активно

сти- 

трећи 

ниво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверавање сумње или откривање насиља, 

злостављања и занемаривања и дискриминације 

трећег нивоа – прикупљање информација, 

утврђивање чињеница 

учитељ, 

одељењски 

старешина, 

предметни 

наставник, 

стручни 

сарадник 

у 

ситуацијама 

када се 

насиље 

дешава или 

када је 

пријављено 

Заустављање насиља и злостављања и 

дискриминације трећег нивоа и смиривање 

учесника 

сваки 

запослени 

који се 

затекне у 

ситуацији 

насиља, 

одељењски 

старешина, 

учитељ, 

стручни 

сарадници 

у 

ситуацијама 

када се 

насиље 

дешава 

Обавештавање родитеља о насиљу и 

дискриминацији трећег нивоа (осим ако није у 

најбољем интересу детета) и предузимање 

хитних акција по потреби (прва помоћ, 

лекарска помоћ, обавештавање полиције, 

обавештавање ЦЗСР) 

 

чланови 

Тима, 

учитељ, 

одељењски 

старешина, 

стручни 

сарадник 

у 

ситуацијама 

када се 

насиље 

дешава или 

када је 

пријављено 

Сачињавање Оперативног плана заштите за 

конкретну ситуацију насиља и дискриминације 

трећег нивоа за све учеснике (који трпе, који 

чине насиље и сведоке) 

 

Тим за 

заштиту 

заједно са 

родитељем 

ученика, 

стручна 

служба 

у 

ситуацијама 

када је 

насиље 

констатовано 

Бележење насиља и дискриминације, праћење и 

процена делотворности предузетих мера и 

активности 

 

учитељи и 

одељењске 

старешине, 

стручна 

служба 

током 

школске 

године, по 

потреби 

Интензиван васпитни рад у ситуацији насиља и 

дискриминације трећег нивоа (или понављаног 

учесталог насиља 1. и 2. нивоа) и обавезно 

покретање васпитно-дисциплинског поступка и 

директор 

школе и Тим 

за заштиту у 

сарадњи са 

током 

школске 

године, по 

потреби 
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изрицање мере у складу са законом надлежним 

органима и 

институција

ма (ЦЗСР, 

МУП, 

здравствене 

службе,...) уз 

обавезно 

учешће 

родитеља 

С
В

И
 Н

И
В

О
И

 

Подношење пријаве директору школе у случају 

повреде права ученика или запосленог или 

непримереног понашања ученика према 

ученику, ученика према наставнику, 

наставника према ученику, родитеља и 

ученика, родитеља и запосленог 

сви 

поменути 

актери 

у року од 15 

дана од 

наступања 

случаја 

Разматрање поднете пријаве, доношење одлуке 

и предузимање одговарајућих мера 

директор 

школе 

у року од 15 

дана од 

пријема 

пријаве 

 Бележење насилног понашања у „Евиденција 

случајева насиља, злостављања и 

занемаривања“ 

Наставници 

предметне и 

разредне 

наставе, 

Дежурни 

наставници 

током 

школске 

године, по 

потреби 

Д
Р

У
Г

И
  
И

  
Т

Р
Е

Ћ
И

  
Н

И
В

О
 Праћење ефеката предузетих мера и активности 

из Оперативних планова заштите 2. и 3. Нивоа, 

тј. Праћење понашања свих учесника (који су 

трпели, који су чинили и сведока), праћење 

укључености родитеља и других надлежних 

органа и служби у реализацији планираних 

мера и активности 

чланови 

Тима за 

заштиту, тј. 

одељењске 

старешине 

/учитељи, 

стручна 

служба 

током 

школске 

године, по 

потреби 

Вођење документације о случајевима насиља и 

дискриминације 2. и 3. нивоа 

учитељи/оде

љењске 

старешине, 

психолог 

редовно, кад 

год постоје 

случајеви 

 Анализа стања у школи у вези са заштитом и 

безбедношћу 

Тим за 

заштиту 

полугодишње 

 Праћење остваривања Програма заштите у 

школи 

Тим за 

заштиту 

квартално 

 

 

 

TИМ ЗA ПРOФEСИOНAЛНУ OРИJEНТAЦИJУ  

 

- Именује директор сваке године  

  Има 10 чланова, стални чланови: разредне старешине 7. и 8. разреда 
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1. Ана Чисар - одељењски старешина 8/2- координатор 

2. Срђан Игњатов - одељењски старешина 8/1 

3. Рената Лазар Декањ - одељењски старешина 8/3 

4. Зорана Раичевић - одељењски старешина 8/4 

5. Милица Кирћански - одељењски старешина 7/1 

6. Снежана Врањеш - одељењски старешина 7/2 

7. Кристина Барши - одељењски старешина 7/3 

8. Александра Кукољ - одељењски старешина 7/4 

9. Славица Микић, наставник 

10. Хајналка Ђокић, наставник 

 

Више о раду Тима у делу: Посебни програми образовно васпитног рада – Програм 

професионалне оријентације. 

 

 

ТИМ ЗА ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ  

 

Чланови Тима: 

1. Хајналка Ђокић, наставник - координатор 

2. Вера Сабо, наставник 

3. Ивана Вуков, наставник 

4. Ибојка Ерић, наставник 

5. Гордана Костић, наставник 

6. Предраг Мартинов, наставник 

7. Снежана Ровчанин, учитељ 

8. Весна Тешић, учитељ 

9. Тамара Влаисављевић 

10. Вероника Франциа 

 

 

 

Активност Време реализације активности 
Носилац  

активности 

 IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII  

Формирање 

тима, 

доношење 

годишњег 

плана рада 

*            

Чланови 

тима, 

помоћно 

особље, 

домар 

Уређење 

школског 

дворишта и 

уређење 

учионица 

* * * * * * * * * *   

Наставници, 

ученици, 

помоћно 

особље, 

чланови 

еколошке и 

ликовне 

секције 
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Обнављање 

намештаја и 

опреме 

*            

Директор, 

домар, 

чланови 

тима 

Спремање  

хола за 

презентовање 

рада секција. 

* * * * * * * * *    

Ученици, 

помоћно 

особље, 

чланови 

еколошке и 

ликовне 

секције 

Уређење 

атријума 
*  *  *  * * *    

Ученици, 

помоћно 

особље, 

чланови 

еколошке и 

ликовне 

секције 

Уређење 

паноа 
* * * * * * * * * *   

Ученици, 

наставници 

 

Опремање 

хола цвећем 

и одржавање 

ходника 

* * * * * * * * * *   

Директор, 

помоћно 

особље 

Кућни ред у 

школи 
* * * * * * * * * *   

Сви 

запослени и 

ученици 

Бирамо 

најбоље 

уређену 

учионицу 

  *   *   *    

Директор, 

наставници, 

ученици 

 

Поред наведених редовних активности, за ову школску 2018-19. годину 

планирају се конкретне активности према месецима које су само оквирно дати. 

Август: 

 Анализа постигнутих резултата у току прошле школске године у оквиру визије, 

главне идеје о естетском изгледу школе  

 Припрема хола за нову школску годину 

 Сардања са Малим еколозима, план конкретних активности који ће бити унети и у 

план Тима за уређење школског простора 

 Идеје за уређење простора за пријем родитеља које треба да се реализује у току 

првог полугодишта 

Септембар: 

 Озелењавање учионица, ходника и хола школе саксијским цвећем 

 Подела хола за уређење према одељењима нижих разреда 
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 Уређење дворишта школе припрема простора за баште лековитог биља према 

одељењима виших разреда 

Октобар: 

 Израда пројеката, идејних решења која захтевају већа финансијска улагања која ће 

се проследити Тиму за пројекте 

 Декорисање степеништа  

 Израда радова на часовима цртања, сликања и вајања од материјала за рециклажу 

који ће красити један од ходника школе 

Децембар: 

 Избор најлепше окићене учионице за Нову годину, жири- тим ученика и 

наставника 

 Анализа постигнутих резултата и планови за друго полугодиште 

Март: 

 Припрема хола за Чаробни дан 

 Избор најчистије учионице- Учионица за пример у сарадњи са Малим еколозима 

Април: 

 Фарбање ограде школског дворишта  

 Израда држача за бициклове 

 Осликавање делова зида муралима, испод прозора који гледају на дворште  

Мај: 

 Анализа спроведених активности у току школске године 

 Сарадња са другим тимовима и планови за нову школску годину 

 

ТИМ ЗА ПРЕГЛЕД ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

Чланови Тима: 

 

1. Мирјана Радовановић - координатор 

2. Зорица Ђурин, учитељ 

3. Зорана Раичевић, наставник 

 

1. Септембар 

Подела задужења.  

С обзиром да се током претходне школске године прешло сасвим на електронско 

вођење дневника рада, преглед есДневник радиће школски координатор есДневника 

Мирјана Радовановић. За преглед Матичних књига биће задужене Зорица Ђурин 

(млађи разреди) и Зорана Раичевић (старији разреди). 

 

2. Септембар - II половина септембра 

Наставницима ће благовремено, лично (писмено) и на огласној табли бити дата 

препорука шта је неопходно да буде евидентирано до тада. Сваком наставнику 
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разредне наставе и одељењском старешини биће уручен кратак извештај након 

прегледа документације.  

 

3. II половина октобра 

Наставницима ће благовремено, лично (писмено) и на огласној табли бити дата 

препорука шта је неопходно да буде евидентирано до тада. Сваком наставнику 

разредне наставе и одељењском старешини биће уручен кратак извештај након 

прегледа документације.  

 

4. II половина децембра 

Наставницима ће благовремено лично (писмено) и на огласној табли бити дата 

препорука шта је неопходно да буде евидентирано до краја полугодишта. 

 

5. II половина фебруара 

Наставницима ће благовремено, лично (писмено) и на огласној табли бити дата 

препорука шта је неопходно да буде евидентирано до тада. Сваком наставнику 

разредне наставе и одељењском старешини биће уручен кратак извештај након 

прегледа документације.  

 

6. II половина априла 

Наставницима ће благовремено, лично (писмено) и на огласној табли бити дата 

препорука шта је неопходно да буде евидентирано до тада. Сваком наставнику 

разредне наставе и одељењском старешини биће уручен кратак извештај након 

прегледа документације.  

 

7. II половина јуна 

Наставницима ће благовремено лично (писмено) и на огласној табли бити дата 

препорука шта је неопходно да буде евидентирано до краја наставне године. 

 

8. II половина августа 

Још један преглед комплетне документације, на крају школске године, са ддетаљним 

извештајем. 

 

 

ТИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КУЛТУРНО-ДРУШТВЕНИХ АКТИВНОСТИ  

 

Чланови Тима:   

1. Јасна Вујадиновић, учитељ - координатор  

2. Ана Чисар, наставник 

3. Ибојка Ерић, наставник 

4. Александра Кукољ, наставник 

5. Јадранка Жигић, учитељ 

6. Снежана Ровчанин, учитељ 

7. Сања Журж, учитељ 

8. Срђан Игњатов, наставник 

9. Мирослав Молнар, наставник 

10. Јованка Вукојевић, учитељ 

11. Марина Живин, наставник 

12. Вера Сабо, наставник 
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13. Милица Ненин, вероучитељ 

14. Ивана Бошњак, учитељ 

15. Људмила Воркапић, учитељ 

16. Драгана Радоња, учитељ 

17. Тамара Влаисављевић, наставник 

18. Драгана Табачки, библиотекар 

19. Ибојка Грунчић, наставник 

20. Зорана Раичевић, наставник 

21. Кристина Барши, наставник 

22. Милица Кирћански, наставник 

23. Снежана Радаковић, учитељ 

 

План тима дат је у делу о културно-друштвеним активностима у школи. 

 

 

ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ ШКОЛЕ  

 

Чланови Тима: 

1. Мирјана Радовановић, библиотекар - координатор 

2. Милица Ненин, наставник  

3. Ивана Бошњак, учитељ 

4. Тамара Влаисављевић, наставник 

5. Ибојка Грунчић, наставник 

 

Тим за маркетинг школе бавиће се представљањем рада школе ученицима, родитељима 

ученика, локалној заједници и широј јавности, ради промоције установе, повећања 

угледа школе и квалитета сарадње са родитељима и локалном заједницом. 

 

Циљ маркетинга школе јесте: 

• повећање угледа и рада школе у локалној заједници 

• представљање школе у јавности чиме се приказује целокупан рад 

• унапређење угледа школе како би се стекао већи број ученика 

• промовисање савремене и квалитетне наставе 

• унапређење квалитета сарадње са родитељима, локалном заједницом и медијима  

 

Чланови тима одржаваће састанке ради договора једном месечно, а по потреби и чешће. 

 

 

Рад школе у току школске године илуструје се на више начина: 

• Сајт школе www. oszzrenjanin.edu.rs 

• Социјалне мрезе: Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Instragram. 

• Летопис школе 

• Штампани материјали (флајери, постери) 

• Посебним маркетинг активностима (снимање ђачких прилога, презентације, 

радионице, приредбе, излоҗбе, гастрономски дани) 

• Кроз локалне медије (Портали којима се шаљу вести: I love Zrenjanin, 

Zrenjaninski.com, ZR klik. mediji: List Zrenjanin, RTV Santos, KTV, часопис Просветни 

преглед 

• Сарадња са школама из Шпаније и Јуҗне Америке 
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Праћење и вредновање реализације активности предвиђених планом рада вршиће тим у 

целини, о чему ће се периодично подносити извештаји Наставничком већу. 

 

 

Време Садржај, активности 
Носиоци 

активности 

IX 

- Формирање Тима за маркетинг; 

- Израда Плана рада Тима; 

- Изјашњавање родитеља о дозволама за објављивање 

фотографија ученика на сајту школе и у медијима, ради 

промоције рада школе; 

- Сарадња са Тимом за реализацију културно-друштвених 

активности приликом израде плана обележавања свих 

јубилеја и значајних датума; 

- Континуирано ажурирање школског сајта, Фејсбук 

профила школе, блога школске библиотеке и школског 

Летописа; 

- Формирање огласне табле Тима за маркетинг 

- Сарадња са локалним медијима (лист Зрењанин, интенет 

портали, локалне тв станице...) у промоцији школских 

активности. 

 

Маркетиншки пропратити следеће школске активности и 

догађаје: Свечани пријем првака, Међународни дан 

писмености, Међународни дан мира, Европски дан 

језика,Ноћ истраживача... 

- чланови Тима за 

маркетинг; 

- чланови Тима за 

реализацију 

културно-

друштвених 

активности 

X 

- Континуирано ажурирање школског сајта, Фејсбук 

профила школе, блога школске библиотеке и школског 

Летописа; 

- Сарадња са локалним медијима (лист Зрењанин, интенет 

портали, локалне тв станице...) у промоцији школских 

активности. 

 

Маркетиншки пропратити следеће школске активности и 

догађаје:посета Ботаничкој башти и Зоолошком врту у 

Београду, Дечја недеља, пријем првака у Дечји савез, 

спортски дан, посетаMузеју Николе Тесле и Сајму 

енергетике и заштите животне средине у Београду, ликовне 

радионице са штићеницима Геронтолошког центра, квиз, 

посета Историјском архиву, посета градском базену, 

хуманитарна посета Дечјем селу у Сремској Каменици, 

дечји вашар, Европска недеља програмирања, Велики 

школски час у Крагујевцу... 

- чланови Тима за 

маркетинг; 

- чланови Тима за 

реализацију 

културно-

друштвених 

активности 

XI 

- Континуирано ажурирање школског сајта, Фејсбук 

профила школе, блога школске библиотеке и школског 

Летописа; 

- Сарадња са локалним медијима (лист Зрењанин, интенет 

портали, локалне тв станице...) у промоцији школских 

активности. 

- чланови Тима за 

маркетинг; 

 

- чланови Тима за 

реализацију 

културно-
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Маркетиншки пропратити следеће школске активности и 

догађаје: учлањивање првака у школску и градску 

библиотеку, Дан просветних радника, Meђународни дан 

толеранције, Међународни дан права деце, Куп 

толеранције... 

друштвених 

активности 

XII 

- Континуирано ажурирање школског сајта, Фејсбук 

профила школе, блога школске библиотеке и школског 

Летописа; 

- Сарадња са локалним медијима (лист Зрењанин, интенет 

портали, локалне тв станице...) у промоцији школских 

активности. 

 

Маркетиншки пропратити следеће школске активности и 

догађаје:Дан школе, Инклузивне игре без граница, 

Фестивал науке, новогодишња журка, новогодишња 

приредба... 

- чланови Тима за 

маркетинг; 

- чланови Тима за 

реализацију 

културно-

друштвених 

активности 

I 

- Континуирано ажурирање школског сајта, Фејсбук 

профила школе, блога школске библиотеке и школског 

Летописа; 

- Сарадња са локалним медијима (лист Зрењанин, интенет 

портали, локалне тв станице...) у промоцији школских 

активности. 

 

Маркетиншки пропратити следеће школске активности и 

догађаје:Школска слава Свети Сава, Светосавски турнир... 

- чланови Тима за 

маркетинг; 

- чланови Тима за 

реализацију 

културно-

друштвених 

активности 

II 

- Oрганизовање Дана отворених врата школе за 

предшколце и родитеље 

- Континуирано ажурирање школског сајта, Фејсбук 

профила школе, блога школске библиотеке и школског 

Летописа; 

- Сарадња са локалним медијима (лист Зрењанин, интенет 

портали, локалне тв станице...) у промоцији школских 

активности. 

 

Маркетиншки пропратити следеће школске активности и 

догађаје:Дан безбедног интернета, журка за Дан 

заљубљених, Дан матерњег језика... 

- чланови Тима за 

маркетинг; 

- чланови Тима за 

реализацију 

културно-

друштвених 

активности 

III 

- Кроз Књигу обавештења промовисати учешће и успехе 

ученика на такмичењима; 

- Континуирано ажурирање школског сајта, Фејсбук 

профила школе, блога школске библиотеке и школског 

Летописа; 

- Сарадња са локалним медијима (лист Зрењанин, интенет 

портали, локалне тв станице...) у промоцији школских 

активности. 

 

Маркетиншки пропратити следеће школске активности и 

догађаје:Светски дан поезије... 

- чланови Тима за 

маркетинг; 

- чланови Тима за 

реализацију 

културно-

друштвених 

активности 
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IV 

- Кроз Књигу обавештења промовисати учешће и успехе 

ученика на такмичењима; 

- Континуирано ажурирање школског сајта, Фејсбук 

профила школе, блога школске библиотеке и школског 

Летописа; 

- Сарадња са локалним медијима (лист Зрењанин, интенет 

портали, локалне тв станице...) у промоцији школских 

активности. 

 

Маркетиншки пропратити следеће школске активности и 

догађаје:Међународни дан дечје књиге, Светски дан 

здравља, Ускрс, Дан планете Земље, Квиз, Светски дан 

књиге, Песничка штафета... 

- чланови Тима за 

маркетинг; 

- чланови Тима за 

реализацију 

културно-

друштвених 

активности 

V 

- Кроз Књигу обавештења промовисати учешће и успехе 

ученика на такмичењима; 

- Континуирано ажурирање школског сајта, Фејсбук 

профила школе, блога школске библиотеке и школског 

Летописа; 

- Сарадња са локалним медијима (лист Зрењанин, интенет 

портали, локалне тв станице...) у промоцији школских 

активности. 

 

Маркетиншки пропратити следеће школске активности и 

догађаје:Манифестација „Европско село“, Ноћ музеја... 

- чланови Тима за 

маркетинг; 

- чланови Тима за 

реализацију 

културно-

друштвених 

активности 

VI 

- Кроз Књигу обавештења промовисати учешће и успехе 

ученика на такмичењима; 

- Континуирано ажурирање школског сајта, Фејсбук 

профила школе, блога школске библиотеке и школског 

Летописа; 

- Сарадња са локалним медијима (лист Зрењанин, интенет 

портали, локалне тв станице...) у промоцији школских 

активности; 

- Израда извештаја о раду тима током наставне године. 

 

Маркетиншки пропратити следеће школске активности и 

догађаје:Светски дан заштите животне средине, завршна 

приредба ученика IV разреда, испраћај ученика VIII 

разреда, завршно вече ученика VIII разреда, завршне 

испите... 

- чланови Тима за 

маркетинг; 

- чланови Тима за 

реализацију 

културно-

друштвених 

активности 

током 

године 

Медијски промовисати: стaлнe излoжбe ликoвнe сeкциje, у 

холу шкoле, учешће на литерарним и ликовним 

конкурсима, посете позоришту, биоскопу, музејима, 

галерији, републичким институцијама... учeшћe нa 

смoтрaмa, сусрeтимa, мaнифeстaциjaмa или тaкмичeњимa. 

- чланови Тима за 

маркетинг; 

- чланови Тима за 

реализацију 

културно-

друштвених 

активности 

- учитељи и 

наставници 
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ТИМ ЗА ИЗРАДУ РАСПОРЕДА ЧАСОВА  

 

Чланови Тима: 

1. Кристина Барши, наставник 

2. Дарко Царић, наставник – координатор 

3. Милица Ненин, вероучитељ 

4. Предраг Мартинов, учитељ 

5. Снежана Ровчанин, учитељ 

6. Тамара Влаисављевић, наставник 

 

 

ТИМ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Чланови Тима: 

1. Јадранка Жигић, учитељ - координатор 

2. Милица Ненин, вероучитељ 

3. Анела Милин, наставник 

4. Сања Журж, учитељ 

5. Драгана Радоња, учитељ 

 

Школски тим за школску 2018/2019. годину планира праћење и упознавање са 

актуелним пројектима које објављују како домаће институције или организације тако и 

страни субјекти, а у којима може да учествује и наша школа као правно лице, и да по 

процени тима учествује у писању одабраног пројекта, а са циљем остваривања неке 

користи (материјалне, новчане...) за нашу установу. 

 

План за 2018/2019. годину: 

- договор око задужења и организације послова између чланова тима 

- сарадња са тимовима у школи и уочавање потреба тимова како би се 

средства обезбедила кроз пројекте 

- рад на  пројектној документацији  

- Праћење конкурса „Заједници заједно“ у организацији НИС-а који се 

реализује два пута годишње. 

- Праћење конкурса„ Телеком“-а  

- Праћење медија, институција и web сајтова на којима се објављују нови 

пројекти. 

- Праћење конкурса од стране амбасада иностраних земаља. 

- Уколико се укаже могућност укључити се у обуку за писање пројеката као и 

консултације са колегама из других школа и општина које имају више 

искуства у овом послу писања пројеката. 

- Сарадња са локалом – МЗ и општином 

 

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 

Тим именује директор сваке године  

Стални чланови: директор, педагог, психолог, председници стручних већа, 

представници ученика, родитеља и локалне самоуправе
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Чланови тима: 

1.  Мирослав Брњош, директор 

2. Јадранка Добријевић, педагог 

3. Ксенија Петковић, психолог 

4. Оливера Урошев Палалић, координатор, председник Стручног већа за  српски и стране језике 

5. Јадранка Стајић, учитељ, председник Стручног већа за разредну наставу  

6. Милица Кирћански, председник Стручног већа  природних наука (математика, информатика и рачунарство , тио, физика) 

7. Ивана Вуков, председник Стручног већа за биологију , хемију 

8. Хајналка Ђокић, председник Стручног већа ликовну и музичку културу 

9. Дарко Радлински, председник стручног већа физичко и здравствено васпитање 

10. Гордана Костић, председник Стручног већа географија, историја 

11. Сара Хорњаков 8-3, члан Ученичког парламента 

12. Драгана Кречев, родитељ, члан савета родитеља 

13.  Љиљана Станаћев, члан Школског одбора испред локалне самоуправе 

 

Полазне основе: 

- Стандарди квалитета рада школе ( 7/18); ЗОСОВ, чланови: 126. и 138. 

 

 Дужности Тима: 

- Прати остваривање Школског програма 

- Стара се о оставривању циљева и стандарда постигнућа 

- Прати развој компетенција за: 

- К1 Наставну област, предмет и методику наставе; 

- К2 Подучавање и учење; 

- К3 Подршку развоју личности ученика; 

- К4 Комуникацију и сарадњу 

- Вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника 

- Прати и утврђује резултате рада ученика. 

 

Посебно ће се бавити: 

- Методологијом самовредновања у односу на стандарде квалитета рада установа 

- Коришћењем аналитичко-истраживачких података за даљи развој установе 
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- Давањем мишљења у поступцима за стицање звања ( преко Стручних већа) 

- Праћењем развоја компетенција у односу на: захтеве образовно-васпитног рада, резултате самовредновања и екстерног 

вредновања 

- Праћење напредовања ученика у односу на очекиване резултате ( извештаји рада са ученицима- полугодишњи, годишњи и сл. ) 

- Надлежност, начи рада и одговорност  Тима уређено је  Статутом установе. 

 

Уопштено о вредновању: 

Вредновање:  

Ко? 

- Екстерно 

- интерно 

- самовредновање 

- колегијална процена ( хоризонтално вредновање) 

Када? 

- сумативно 

- формативно 

Шта се вреднује? 

Продукт 

Процес 

Односи 

 

Приципи вредновања: релевативност, корисност, изводљивост,ваљаност, транспарентност,професионалност,благовременост, 

доступност, партиципативност, добровољност, етичност, аутономност 

 

Методе: Посматрање-некога, нечега (особе, записа, у учионици, оцена колеге, тестова и сл.) 

               Интравју- (посматрање себе, о себи, разматрање)-дневник, чек листа, разговор са колегама, критички пријатељ, групни 

интервју) 

               Интервју- (прикупљање информација)-интервју, скале процене... 

              Анализа докумената-ранији извештаји, записници са састанака, документа о евалуацији (цртежи, радови, тестови и сл.) 
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Области квалитета у школској 2018/2019. који ће бити предмет Тима: 

 

У циљу подизања квалитета наставничке праксе, циљева и исхода учења у школској 2018/2019. пратиће се четири од шест области 

квалитета. 

Дакле, овим планом третирани су стандарди које треба константно унапређивати, посебно област наставе и учења. 

1.  Програмирање, планирање и извештавање 

2. Настава и учење 

3. Образовна постигнућа ученика 

4. Подршка ученицима 

Остале две области, које нису део овог плана,  предвиђају се за рад у наредној школској години, с обзиром да је дошло до промене 

руководства школе. 

 

 ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

ЦИЉ У ОДНОСУ 

НА СТАНДАРД 

КВАЛИТЕТА 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ Критеријум успеха 

 Програмирати  

образовно-

васпити рад  у 

функцији 

квалитета рада 

школе 

1.Планови органа, 

тела и тимова 

одсликавају 

процесе рада и 

пројектују 

промене на свим 

нивоима 

деловања; 

предвиђају 

активности за 

праћење рада и 

извештавање. 

 1.1.Усаглашавање 

Планова рада 

Стручних већа са 

ШРП-ом, 

Годишњим планом 

рада школе 

Стручна већа 

Тимови 

Током 

2018/19. 

Израда планова Већа, 

Извештаји Већа и 

Тимова  

 Планирати 

образовно-

васпитни рад 

2.У глобалним 

плановима рада  

присутне су 

2.1.Унети 

међупреметне 

компетенције, 

Стручна већа, 

Тим  

На почетку и 

током 

2018/19. 

Израђени  Планови, 

Протоколи посете 

часова 
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који је усмерен 

на развој и 

остваривање 

циљева 

образовања и 

васпитања, 

стандарда 

постигнућа/исхо

да у наставним 

предметима и 

општих 

међупредметих 

и предметних 

компетенција 

међупредметне 

компетенције, 

стандарди, као и 

исходи у 

оперативним 

плановима 

предмета петог 

разреда.  

стандарде у 

глобалне планове 

рада, као и исходе у 

оперативне 

 

 3.Допунска и 

додатна настава се 

заснива на 

постигнућу 

ученика, као и 

одабиру 

слободних 

активности према 

интересовању 

ученика. 

3.1.Планирати 

активности додатне 

и допунске према 

ученичким 

постигнућима и 

жељама за секције. 

Евиденција у 

Дневнику рада 

Током 

2018/19. 

Усклађеност оцена и 

одабира 

допунске/додатне. 

 

Евиденција слободних 

активности ( анкета 

ученика) 

 4.Планирати 

васпитни рад са 

ученицима према 

специфичностима 

одељења 

4.1.Прилагодити 

План ЧОС-а 

потребама одељења. 

Евиденција и 

планови ЧОС-а 

Током 

2018/19. 

Реализација часова 

ЧОС-а( наставне 

јединице; разговор са 

ученицима-СС) 

 5.Припреме за 

наставни рад 

треба да садрже 

5.1.Планирати 

наставни рад-

почетник ( до 

Израђене 

припреме са 

самовредновањем 

Током 

2018/19. 

Увид у припреме 

почетника, наставника, 

учитеља.  
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самовредновање 

рада наставника, 

напомене о 

реализацији. 

5.год.искуства, 

детаљно), 

наставници/учитељи 

са искуством -тезе. 

  

Напомена: Већина стандарда квалитета  Области 1 је у вези са Годишњим планом рада школе,  ШРП, самовредновањем, Планом рада 

СТИО тима. 

Индикатор - 1.3.2 У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама видљиве су методе и технике којима је 

планирано активно учешће ученика на часу.  У супротности је са препоруком Министартва ( ЗУОВ-а) о писању припрема за час, која 

је, договорно - основа писања у школској 2018/2019. 

  

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Напомена: Стандарди и индикатори  Стандарда квалитета рада установе ове области су у вези са ШРП-ом, и 

самовредновањем, којем су и предмет праћења у овој школској години. 

 

ЦИЉ У ОДНОСУ 

НА СТАНДАРД 

КВАЛИТЕТА 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ Критеријум успеха 

 Прилагодити рад 

потребама 

ученика и 

подићи квалитет  

наставе на виши 

ниво  

1.Укључити 

ученике којима је 

потребна додатна 

подршка да 

учествују у 

заједничким 

активностима 

којима ће се 

подстаћи њихов 

напредак и 

интеракција са 

другим 

ученицима. 

 1.1.Укључити 

ученике са 

посебном 

додатном 

подршком у рад. 

1.2.Укључити 

ученике са ИОП-3 

у рад - давањем 

задатака вишег 

нивоа 

сложености; 

истраживачких 

задатака или 

пројектних. 

Сви наставници и 

учитељи, СС, 

одељењски 

старешина 

Током 

2018/19. 

Анкета као основ 

праћења укључености.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај 
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1.3.Омогућити 

ученицима бржи 

завршетак 

школовања услед 

видног 

напредовања у 

раду. 

 Унапредити 

ученичко 

стицање знања 

на часу, усвајање 

вредности, 

развијање 

вештина и 

компетенција 
2.Одржавати што 

више часова 

угледног/огледног 

типа 

 

 

 

2.1.Утврђивање 

плана одржавања 

часова 

угледног/огледног 

типа 

 

 

2.2.Извођење 

часова 

угледног/огледног 

типа уз обавезно 

присуство 

чланова актива 

 

 

 

2.3.Анализа 

часова, сугестије, 

препоруке 

евалуација у 

усменом и 

писаном облику 

Стручна већа, 

Тима за 

оставривање 

углених/огледних 

часова и 

активности, сви 

наставници , 

учитељи 

Током 

2018/2019. 

План за реализацију 

часова огледних и 

угледних. 

 

 

 

Извештаји и записници 

Тима, протоколи 

праћења оваквих часова. 

 

 

 

 

 

 

Протоколи праћења; 

записници;извештаји 

 3.Укључити 

ученике у 

планирање , 

3.1.Ученици 1. и 

5. р. су укључени 

у израду 

Разредна већа 1.и 

5.разреда 

Предметни 

Током 

2018/2019. 

Евалуација и 

вредновање пријектних 

активности ( Тим за 
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реализацију и 

вредновање 

пројеката наставе, 

самостално или уз 

наставникову 

помоћ. 

пројеката; као и 

ученици 6.разреда 

из предмета 

Информатика и 

рачунарство. 

наставници 

ученици 

обезбеђивање и развој 

установе-Тим) 

 Унапредити 

поступке 

вредновања 

учења. 

4.Инсистирати на 

примени 

Правилника о 

оцењивању. 

4.1.Подсећање на 

Правилник свих 

запослених  и 

ученика, на 

почетку шк.год. 

 

 

4.2.Укључити 

ученике у процес 

оцењивања на 

часу 

 

 

 

 

 

 

4.3.Развијати код 

ученика 

одговорност за 

постигнуте 

резултате; 

самопроцена и 

процена рада 

других 

 

Директор, СС, 

Председници 

Стручних 

већа,одељењске 

старешине, 

учитељи 

 

 

 

Сви предметни 

наставници и 

учитељи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви наставници и 

учитељи 

Током 

школске год. 

Записници већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештаји са посећених 

часова; протоколи 

праћења  

 

 

 

 

 

Протокол праћења 

часова 
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 Омогућити  

сваком ученику 

да буде успешан. 
5.Ученик бира 

начин обраде 

теме, облик рада.  

5.1.Бирање начина 

рада на 

предметима : 

ликовна култура, 

музичка култура 

ТиО, физичко и 

здравствено 

васпитање 

Наставници датих 

предмета  и 

учитељи  

Током 

школске 

године 

Увидом у припреме 

(евалуација часа; 

напомена наставника) 

Увидом у ученички 

портфолио-стручна 

служба, Тим 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

ЦИЉ У ОДНОСУ 

НА СТАНДАРД 

КВАЛИТЕТА 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ Критеријум успеха 

 Унапредити 

систем 

праћења  

постигнућа 

ученика током 

године с 

циљем 

остваривања 

што бољег 

успеха на 

завршном 

испиту 

1. Анализа 

успеха на 

завршном 

испиту и 

израда плана 

унапређења. 

2. Припрема за 

завршни 

испит по 

нивоима. 

1.1.Пратити 

постигнућа ученика на 

завршном испиту 

 

2.1. Припремити 

материјал и 

задатке за 

припрему за 

завршни испит 

по нивоима 

постигнућа на 

основу 

претходно 

урађених 

тестова/провера 

знања 

 

Сви наставници, 

Стручна служба, 

Тим 

Током 

2018/19. 

Анкета као основ 

праћења 

укључености  

 

 

 

Тестови пре и 

задаци по нивоима 

 Пратити 

постигнуће 

3. Ученици 

којима се 

3.1. Прилагођен 

завршни тест 

Одељењске 

старешине, 

Крај 

2018/2019. 

 Успешно урађени 

тестови за завршни 
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ученика који 

добијају 

додатну 

образовну 

подршку 

упућује 

додатна 

образовна 

подршка 

постижу 

резултате на 

завршном 

испиту у 

односу на 

индивидуалн

е 

циљеве/исхо

де учења 

према 

ученичким 

индивидуалним 

карактеристика

ма 

предметни 

наставници 

СТИО тим 

испит 

 Унапредити 

праћење 

образовних 

постигнућа 

редовним 

праћењем 

4. Утврдити 

мере 

подршке 

ученицима 

како би се 

постигнуће 

користило за 

даљи развој 

ученика 

5. Допунска 

настава 

ученика 

показује 

резултате у 

раду истих 

 

 

 

 

4.1.Портфолиа 

учениког напредовања 

4.2.Утврдити потребе 

и интересовања 

ученика за 

ваннаставне 

активности, а у складу 

са 40-часовном 

недељом наставника 

5.1. Обавести 

родитеље о учничком 

постигнућу и 

доласку/недоласку на 

допунску наставу ( 

Према Статуту-члан 

139.став1.тачка 9 и 

члан 84. ЗОСОВ) 

6.1.  Праћење 

ученичког постигнућа 

Наставници, 

учитељи, 

Стручна служба, 

Тим, 

Одељењске 

старешине 

Током 

2018/2019. 

Ученичка потфолиа 

Вођење евиденције 

ваннаставних 

активности, 

допунске и додатне 

наставе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештаји, огласна 

табла-сајт школе 
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6. Додатни рад 

са ученицима 

даје 

резултате 

кроз редован рад и 

постигнућа на 

такмичењима 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

ЦИЉ У ОДНОСУ 

НА СТАНДАРД 

КВАЛИТЕТА 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

Критеријум 

успеха 

 Извршити 

обавештење 

ученика о 

врстама 

подршке  
1. Упутити 

ученике у врсте 

подршке у 

школи. 

 

 

2. Подршка 

ученицима при 

преласку из 

једног у други 

циклус 

образовања. 

1.1. Обавештење 

ученика о 

подршкама 

кроз часове 

ЧОС-а, огласне 

табле, сајт 

школе - о 

тимовима  

2.1. Оснажити 

колеге за 

размену 

информација. 

2.2. Састанци 

/размена 

информација 

учитеља и 

наставника 

2.3. Међусобне 

обостране 

посете 

часовима. 

 

Сви наставници 

учитељи, 

Стручна служба, 

Тим 

Током 

2018/19. 

 

Записници, 

извештаји 

 

 

 

 

 

Записници 

Извештаји 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколи часова 
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 Промовисање 

здравог живота 

3. Реализовати 

Програм за 

заштиту 

животне 

средине. 

3.1. Реализација 

Програма за заштиту 

животне средине и 

кроз рад «Малих 

еколога» 

Наставници, 

учитељи, Мали 

еколози 

2018/2019. Записници, 

Извештаји 

 Успоставити 

механизме за 

идентификова

ње ученика са 

изузетним 

спсособностим

а 

4. Направити 

механизам 

идентифиовања 

ученика са 

изузетним 

способностима.   

4.1. Успостављен 

механизам 

идентификовања 

ученика са изузетним 

способностима.   

Психолог, 

наставници, 

учитељи 

Тим 

2018/2019. 

 

Извештаји 
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ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

Тим именује директор сваке године  

Има 8 чланова, стални члан: педагог или психолог 

 

1. Ксенија Петковић, психолог 

2. Снежана Врањеш, наставник – координатор 

3. Јелица Попов, наставник 

4. Ибојка Грунчић, наставник 

5. Славица Микић, наставник 

6. Вероника Франциа, наставник 

7. Александар Иванов, наставник 

8. Дарко Радлински, наставник 

 

Циљ оријентације ка општим међупредметним компетенцијама и кључним 

компетенцијама је динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова 

релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну 

примену. 

 

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, 

развијају се кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и 

контекстима при решавању различитих проблема и задатака и неопходне свим 

ученицима за лично остварење и развој, укључивање у друштвене токове и 

запошљавање и чине основу за целоживотно учење. 

 

Опште међупредметне компетенције за крај основног образовања и васпитања у 

Републици Србији су: 

 

1) компетенција за учење; 

2) одговорно учешће у демократском друштву; 

3) естетичка компетенција; 

4) комуникација; 

5) одговоран однос према околини; 

6) одговоран однос према здрављу; 

7) предузимљивост и оријентација ка предузетништву; 

8) рад са подацима и информацијама; 

9) решавање проблема; 

10) сарадња; 

11) дигитална компетенција. 

 

Како до краја основног образовања треба остварити све ове међупредметне 

компетенције, за ову школску годину тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва одабрао је следеће четири: 

- Компетенцију за учење 

- Одговоран однос према околини 

- Одговоран однос према здрављу  

- Дигитална компетенција 
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АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈА МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Међупредметна компетенција: Компетенцију за учење 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Носиоци 

активности 

Особа задужена за праћење 

реализације и вредновање 

процеса и исхода 

Временски оквир Очекивани исходи 

- планира 

активности по 

упутствима 

наставника 

- даје своје идеје за 

реализацију 

активности 

- сарађује у оквиру 

групе и између 

група 

- објединјује 

сазнања, презентује 

их и самовреднује 

 

- планира 

активности ученика 

- одређује групе 

- даје упутства 

ученицима, 

- надгледа 

активности ученика 

током целог 

пројекта 

- обједињује рад, 

документује и 

вреднује 

Наставници 

математике, 

географије, 

српског 

језика,ликовне 

културе, технике 

и технологије 

 Током године 

Очекује се да ученик 

после овог пројекта: 

-  повезује оно што учи 

са оним што зна 

- повезује садржаје 

различитих предмета 

- кроз рад и сарадњу са 

ученицима и 

наставницима, кроз 

дискусију и размену 

мишљења долази до 

сазнања 

- самостално изводи 

закључке 

- примењује знање у 

реалним ситуацијама 

Међупредметна компетенција: Одговоран однос према околини 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Носиоци 

активности 

Особа задужена за праћење 

реализације и вредновање 

процеса и исхода 

Временски оквир Очекивани исходи 

- следи упутства 

наставника 

- ради у групи, 

- планира 

активности ученика 

- одређује групе 

Наставници 

биологије, 

ликовне културе, 

 Током године 

Очекује се да ученик 

после овог пројекта: 

-  описује линије које 
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самостално или у 

пару 

- посматра околину, 

ради рад на 

часовима културе 

- сакупља податке 

из окружења, и на 

часовима их 

размењује са свима 

- доноси закњучке, 

документује их и 

излаже 

- самовреднује свој 

рад 

- даје упутства 

ученицима 

- надгледа 

активности ученика 

током целог 

пројекта 

- повезује 

активности ученика 

са окружењем 

- обједињује рад, 

документује и 

вреднује 

музичке културе, 

страних језика, 

грађанског 

васпитања, 

српског језика 

уочава у природи и 

окружењу 

- направи разлику 

између одговорног и 

неодговорног односа у 

непосредном 

окружењу 

- предлаже акције 

бриге о биљкама и 

животињама у 

окружењу 

- сарађује са свим 

ученицима и решава 

конфликте на 

ненасилан начин 

Међупредметна компетенција: Одговоран однос према здрављу 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Носиоци 

активности 

Особа задужена за праћење 

реализације и вредновање 

процеса и исхода 

Временски оквир Очекивани исходи 

- следи упутства 

наставника 

- ради у групи, 

самостално или у 

пару 

- посматра околину, 

ради рад на 

часовима културе и 

језика 

- сакупља податке 

из окружења, и на 

часовима их 

- планира 

активности ученика 

- одређује групе 

- даје упутства 

ученицима и 

наводи их да 

повезују са 

свакодневним 

животом 

- надгледа 

активности ученика 

током целог 

Наставници 

физичког и 

здравственог 

васпитања, 

ликовне културе, 

биологије, 

музичке 

културе,српског 

језика, страних 

језика 

 

 

 Током године 

Очекује се да ученик 

после овог пројекта: 

-  идентификује 

елементе здравог  

начина живота и у 

односу на њих уме да 

процени сопствене 

животне навике и 

избегава ризична 

понашања 

- изведе кретања, 

вежбе и кратке саставе 
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размењује са свима 

- доноси закључке, 

документује их и 

излаже 

- самовреднује свој 

рад 

пројекта 

- обједињује рад, 

документује и 

вреднује 

 

 

уз музичку пратњу 

- направи план дневних 

активности 

- разликује здраве и 

нездраве начине 

исхране 

Међупредметна компетенција: Дигитална компетенција 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Носиоци 

активности 

Особа задужена за праћење 

реализације и вредновање 

процеса и исхода 

Временски оквир Очекивани исходи 

- раде по упутству 

наставника 

- истражују, 

размењују своја 

сазнања у оквиру 

група, или у 

зависности од 

задатка и између 

група 

- обједињују 

сазнања и 

презентују 

- самовреднују свој 

рад 

- планира 

активности ученика 

- одређује групе 

- даје упутства 

ученицима 

- надгледа 

активности ученика 

током целог 

пројекта 

- обједињује рад, 

документује и 

вреднује 

Наставници 

технике и 

технологије, 

информатике и 

рачунарства, 

математике,биол

огије, географије, 

историје, страних 

језика, српског 

језика 

 Током године 

Очекује се да ученик 

после овог пројекта: 

- преноси податке 

између ИКТ уређаја 

(рачунар, таблет, 

smartphone, дигитални 

апарат) 

- Користи интернет 

сервисе за претрагу и 

приступање 

onlineресурсима 

- Самостално 

проналази потребне 

информације за 

различите предмете 

-користи програме за 

обраду текста, креира 

документ и уме да 

направи самосталну 

презентацију 
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ПРОГРАМ  РАДА  ПЕДАГОШКОГ  КОЛЕГИЈУМА 

 

Педагошки колегијум разматра питања и даје мишљење о  планирању и организовању  

остваривања програма образовања и васпитања и свих активности установе;стара се  о 

осигурању квалитета, самовредновању, остваривању образовних стандарда постигнућа, 

стандарда наставничке професије и унапређивању образовно-васпитног рада; прати  

остваривање развојног плана установе; разматра питања и даје мишљење у вези са 

педагошко-инструктивни увидом у квалитет образовно-васпитног рада и педагошке 

праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних 

сарадника;планира и прати стручно усавршавање, ИОП, Развојни план, Локална 

самоуправа 

 

Септембар 

План организације активности Отворених дана школе. 

Предлог плана реализације часова предметне наставе у IV разреду 

Анализе стручних већа о постигнућу ученика на завршном испиту 

 

Октобар 

Доношење индивидуалних образовних планова на предлог стручног тима за 

инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке. 

 

Децембар 

Подршка Стручних већа Стручном активу за развојно планирање током реализације 

пројектних активности 

Евалуирање  реализованих облика стручног усавршавања 

Предлог мераза побољшање рада школе на основу извештаја о самовредновању 

 

Март 

Евалуирање активности у области инклузивног образовања. 

Доношење индивидуалних образовних планова на предлог стручног тима за 

инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке. 

Организационе активности  везане за сарадњу са локалном самоуправом 

Праћење остваривања образовних стандарда 

 

Јуни 

Анализа реализованих активности у области развојног плана, обавезног стручног 

усавршавања и  управљања   квалитетом образовно-васпитних активности 

Праћење стручног усавршавања запослених 

 

Август 

Разматра питања и даје мишљење у вези са педагошко-инструктивни увидом у квалитет 

образовно-васпитног рада и педагошке праксе 

разматра питања и даје мишљење о плану стручног усавршавања 

Подршка стручним активима и већима у области планирања и програмирања  

образовно-васпитног рада 

 

Током школске године планирано је  6 састанака Педагошког колегијума. 
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ПРОГРАМ   РАДА  СТРУЧНИХ  САРАДНИКА 

 

ПРОГРАМ  РАДА  ПЕДАГОГА 

 

Јадранка Добријевић 

 

OБЛAСT  РAДA AКTИВНOСTИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

ПЛАНИРАЊЕ   

И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

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 , Тима за стручно усавршавање и Тима за 
обезбеђивање квалитета и развој установе) 
  
2. Утврђивање заједничких послова стручне службе, координација активности 
(педагога   и  психолога )        
 
3.Израда  годишњег и месечних планова рада педагога 
3.1.Израда Плана рада педагога приправника за период       до 1.02.2019. 
 
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 

 VIII, IX 

 

 

 

 

IX 

 

 

IX 

пo мeсeцимa 

 

у току шк.г. 

 

 

 

по потреби 

конкретног случаја 

 

-„- 

 

 

континуирано 
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 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. Учешће у пословима формирања одељења, распоређивања новопридошлих 
ученика и ученика који су упућени на понављање разреда   
 

 

 

 

 

VIII, IX 

 

 

 

 

VIII, IX 

 

 

VIII, IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 (пројектна настава, 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 

кoнтинуирaнo 

 

 

 

 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

 

кoнтинуирaнo 

 



136 

 

 

 

 

II 

 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ОРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ 

РАДА 

 

 

 

 

 
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. Истраживање васпитно-образовне праксе у циљу унапређивања  васпитно-
образовног рада 
 
8. Учешће у изради Извештаја о раду школе 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 стручно усавршавање, Тима за обезбеђивање квалитета и развој 
установе, извештај ментора...) 
    
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 
 
11. Учешће у усклађивању програмских захтева са индивидуалним 
карактеристикама  и потребама  ученика 
 
12. Праћење узрока слабијег постигнућа ученика и предлагање решења за 
побољшање истог 
      

 

кoнтинуирaнo 

 

 

 

 

 

по потреби 

 

 
 

по плану педагога  

установе ,институције 

 

 

VI,XII,I 

 

 

 

 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

по потреби 
конкретног случаја 

 

 

кoнтинуирaнo 
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13. Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика (примена Правилника о 
оцењивању) 
 
14. Активно укључивање педагога приправника у све послове педагога 
школе,праћење и вредновање ефеката  реализације 
  

кoнтинуирaнo 

 

 

према Плану рада 

педагога 

приправника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

РАД  СА  

НАСТАВНИЦИМА 

 

 

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  (пројектна настава, практиковање 
хоризонталног учења и хоризонталне евалуације и самоевалуације, примена  
новостечених знања са акредитованих семинара стручног усавршавања у 
непосредној пракси,  диференцирани приступ у настави , примери добре праксе... ) 

3. 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 реализоване 

VIII, IX - према 

исказаној потреби 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

 

 

 

 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

 

 

након обављене 

посете 
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активности, ангажовања и постигнућа ученика  те примене одређених Правилника  

9. Јачање наставничких компетенција за планирање и примену 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)- реализација 
интеркултуралног пројекта:  „ЗАЈЕДНО ЗА БОЉЕ СУТРА“ 

11. Подстицање развоја инклузивне културе на бази вредности које омогућују 
прихватање, социјалну интеграцију и подршку развоју и напредовању УТУУ и 
ученика из осетљивих група – активности планиране интеркултуралним 
пројектом:  „ЗАЈЕДНО ЗА БОЉЕ СУТРА“ 

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. 

16. Упознавање ОС и ОВ са релевантним карактеристикама нових  ученика 

17. Пружење помоћи одељенским старешинама у припреми и/или реализацији 

кoнтинуирaнo 

 

по потреби 

конкретног случаја 

 

 

по потреби 

конкретног случаја 

 

 

 

 

кoнтинуирaнo 

време трајања 

пројекта 

 

 

кoнтинуирaнo; 

 

 

 

 

кoнтинуирaнo 

 

 

 

током шк.г. 

 

 

 

у сарадњи са 

конкретним 
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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 

21. Реализација заједничког састанка ОВ 5. р. са учитељима који су извели 4. р. у 
циљу размене  информација о ученицима и даљњој сарадњи 

22. Сарадња са РВ 1. разреда. (преглед карактеристика генерације уч. 1. р., структура  
одељења, договор о сарадњи и подршци у непосредном раду с појединим 
ученицима) 

23. Активно укључивање педагога приправника у све послове педагога школе у 
области рад са наставницима 

наставником 

према 

исказаној потреби 

 

 

VIII, IX  

 

 

према 

исказаној потреби 

 

VIII / IX 

 

 

 

VIII / IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Праћење  рада ,развоја и напредовања ученика,  идентификовање  потребe за 
подршком и непосредна реализација помоћи 
 
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 

 

континуир. 
 
 
континуир. 
 
континуир. 
 
 
континуир. 
 
 
 
континуирано 
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IV 

 

РАД  СА  

УЧЕНИЦИМА 

 

 

 

подизања нивоа аспирације по питању кориштења расположивих индивидуалних 
потенцијала, ресурса школе и локалне заједнице (реализација дела активности 
интеркултуралног пројекта:„ЗАЈЕДНО ЗА БОЉЕ СУТРА“ 

6. Саветодавни рад са новим ученицима и 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 

 
 
IX, X, XI-трајање 
пројекта 
 
 
 
континуирано 
 

 

континуирано 
 

 

у току шк.г. 
 

 

 

пo пoтрeби кoнкрeтнoг 

случaja 

 

 

 

континуирано 
 

 

 
пo пoтрeби кoнкрeтнoг 

случaja 

 

 

континуирано 
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њихових права 
 
15. Подизање нивоа свести  и осетљивости  ученика за препознавање насиља и 
адекватно реаговање у тим ситуацијама (конструктивно решавање конфликата) 
 
16. Активно укључивање педагога приправника у све послове педагога школе у 
области рад са ученицима 
 

 
пo пoтрeби кoнкрeтнoг 

случaja 

 

 

континуирано 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

РАД СА 

РОДИТЕЉИМА,  

СТАРАТЕЉИМА, 

ХРАНИТЕЉИМА 
 

 

 
1. 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  
и оснаживања родитеља за активно укључивање у подршку властитом детету у 
образовним и васпитним активностима 
 
  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. Укључивaњe рoдитeљa учeникa рoмскe нaциoнaлнoсти у aктивнoсти интеркултуралног 
пројекта:  „ЗАЈЕДНО ЗА БОЉЕ СУТРА“ 
 

 

према договору са 

ОС,предм.наст. 

 

 

према договору са 

ОС 

 

 

континуирано 
 
 

пo пoтрeби 

кoнкрeтнoг случaja 

 

 

 

пo пoтрeби 

кoнкрeтнoг случaja 

 

време трајања 

пројекта 
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8. Рад са родитељима/старатељима/хранитељима у циљу прикупљања података о деци 
 
9. Сарадња са Саветом родитеља – информисање и давање предлога по питањима која 
се   разматрају на Савету – по потреби    
 
10. Учешће у активностима  отворених врата школе (Чаробни дан) 
 
11. Активно укључивање педагога приправника у све послове педагога школе у области 
рад са родитељима, старатељима, хранитељима 
 

континуирано 

 

 

по потреби 

 

 

 

III / IV 

 

 

 

 

 

 

VI 

 

РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ  

И  

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА 

 

 

1. Сарадња са директором и стручним сарадницима у реализацији Годишњег плана 
рада школе, у истраживању постојеће обр.-васпитне праксе ,специфичних проблема 
и потреба школе и предлагање мера за унапређење 
 
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 
конкретних активности, изради стратешких докумената установе, анализа и 
извештаја о раду школе  
 
4. Сарадња са директором и психологом на формирању одељења и расподели  
одељенских старешинстава 
 
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 
 

током шк.г. 

 

 

 

током шк.г. 

 

 

 

континуирано 

 

 

 

VIII 

 

 

 

континуирано 

 

 

пo пoтрeби 

кoнкрeтнoг случaja 
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7. Активно укључивање педагога приправника у све послове педагога школе у 
области рада са директором и стручним сарадницима 
 
8. Сарадња са спољним стручним сарадницвима  по питању подршке одређеним 
ученицима наше школе : логопед, дефектолог школе  „9.мај“ и остали  

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 обезбеђивање квалитета и развој 
установе, Тимом за развој међупредметних компетенција и предузетништва, 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 раду  Тима за развој школског програма,Тима за самовредновање, Тима 
за стручно усавршавање,Тима за  обезбеђивање квалитета и развој установе те  
учешће и координација радом Тима за инклузивно образовање 

 

континуирано 

 

 

 

према конкретном 

задужењу 

 

 

током шк.г. 

 

 

 

 

 

 

 

континуирано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

 
6. Активно укључивање педагога приправника у све послове педагога школе у 
области рада са стручним органима и тимовима 

 

 

током шк.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 

 

САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА , 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
УДРУЖЕЊИМА  

И ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ 

 

 

 
1. Сарадња са образовним,здравственим, социјалним, научним, културним и другим 
установама које доприносе остваривању циљева и задатака образовно-васпитног 
рада школе   
 
2. Сарадња са СУП-ом Зрењанин 
 
3. Усклађивање активности школе и ваншколских институција 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, сарадња са Здравственом комисијом) 
 
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 
 
5.1. реализација активности интеркултуралног пројекта:  „ЗАЈЕДНО ЗА БОЉЕ СУТРА“ 
 
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, 
Удружење Рома) 
 
8. Сарадња са националном службом за запошљавање 
 
9. Укључивање педагога приправника у све послове педагога школе у области 
сарадње са институцијама и локалном самоуправом 

 

континуирано 

 

 

 

према Плану СУП-а 

и према потребама 

Школе 

 

IX , V 

у току шк.г. 

 
према конкретном 

пројекту 

 

према конкретном 

пројекту 

 

по утврђеном 

времену реализације 

 

 

заказано време 

 
 

 

пo пoтрeби кoнкрeтнoг 

случaja  

 

према Плану службе 
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IX 

 

ВОЂЕЊЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ , 
ПРИПРЕМА ЗА 

РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

 

 

 
1. Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу 
 
2. Израда, припрема и чување посебних протокола, сценарија, чек листа за праћење 
наставе и других    образовно васпитних активности на нивоу школе  
 
3. Припрема и изрaдa пoтрeбних инструмeнaтa за послове предвиђене годишњим  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.    2018-2019. 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                                
6. Активно укључивање и ангажовање педагога приправника у пословима ове 

области 

 

током шк.г. 

 

 

током шк.г. 

 

током шк.г. 

 

током шк.г. 

 

 

током шк.г. 

                                                                                                              
 

ПРОГРАМ  РАДА ПСИХОЛОГА 

Ксенија Петковић 

 

ОБЛАСТИ  РАДА АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗ. 

ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

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 

IX 

 

IX 

IX, VI 
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 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 

 

по потреби 

 

 

 

по потреби 

континуирано 

континуирано 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

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 процене, дефинисањем узорка и квалитативном анализом 

добијених резултата)  и спровођења огледа 

континуирано 

 

 

континуирано 

 

 

 

 

континуирано 

 

континуирано 

 

континуирано 
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РАД СА 

НАСТАВНИЦИМА 

  

 Пружање подршке наставницима 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 
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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, 

 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. 
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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,  
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 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, 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. 
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РАД СА 

РОДИТЕЉИМА, 

ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА 

 

 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 родитеља и давање 

предлога по питањима која се разматрају на савету, 

 Пружање психолошке помоћи родитељима, односно старатељима чија су деца у  

акцидентној  кризи. 
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РАД СА 

ДИРЕКТОРОM,  

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ 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.  

 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 
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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 
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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 
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IX-VI 

САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

 

 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 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. 
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ПРОГРАМ  РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА 

Мирјана Радовановић, Драгана Табачки 

 

ЦИЉ 

Стручни сарадник – школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, доприноси остваривању и унапређивању образовно - 

васпитног рада у основним и средњим школама, реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима. Програм 

рада школског библиотекара обухвата задатке и послове из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијске 

послове из домена културних и уметничких аспеката образовања.  

Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје свој пун допринос развоју информационе писмености 

(медијске и информатичке) за ученике и наставнике, остварује сарадњу и заједничко планирање активности наставника, школског 

библиотекара и локалне самоуправе, обезбеђује електронске изворе и приступ ка њима, што омогућава ученицима да овладају 

вештинама налажења и критичког процењивања датих информација и перманентност учења током читавог живота.   

  

ЗАДАЦИ 

  

Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања, као и библиотечко - 

информацијских из домена културних активности школске библиотеке, доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако 

ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД И 

СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

 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 

 



153 

што учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно целокупног 

образовног процеса, као члан школских тимова има задатке:   

− развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника, 

− развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација, 

− стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу, 

− мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и образовање током целог живота, 

− сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима, 

− праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим склоностима ка интелектуалном, 

емоционално-социјалном и сваком другом професионалном развоју, 

− пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће 

у учењу и раду, али и оним ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним 

институцијама, 

− стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и расположивим изворима информација, и 

развијање индивидуалне стваралачке способности и креативности код ученика,  

− обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, како би се корисници оспособили за 

проналажење, анализирање, примену и саопштавање информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо -комуникационих 

технологија, 

− припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним потребама и посебним способностима, 

− вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, класификација библиотечке грађе 

и други послови), 

− коришћење савреманих облика и метода рада са ученицима, 

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

 

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 
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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 писмености корисника 

развијањем  критичког односа према различитим информацијама и изворима 

сазнања  

IX 

IX-VI 

 

IX-VI 

 

IX-VIII 

 

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 

током године 

 

у договору са 

наставницима 

IX-VI 

 

IX-VI 

по потреби 

 

током године 
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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 

(редован рад у 

библиотеци), 

 

током године 

(редован рад у 

библиотеци) 

 

током године 

(редован рад у 

библиотеци) 

 

у договору са 

наставницима 

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 

IX, по потреби 

 

 

по потреби, а у 

зависности од набавке 

 

по потреби 

 

по потреби 

 

 

по потреби 

током године 
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везаних за школу и просвету: „Месец књиге”, „Светски дан књиге”, „Дечија 

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

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 самоуправи и РС 

по потреби 

 

континуирано 

 

по потреби 

 

 

по потреби 

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. 
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ПОСЕБНИ  ПРОГРАМИ  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

 

 

1. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 

Основни циљ програма професионалне оријентације је развијање способности 

младих да донесу и спроведу промишљену, ваљану и самосталну одлуку о избору 

школе и занимања, као и да планирају каријеру и укључе се у свет рада. 

Циљеви програма су: 

- професионално васпитање и информисање ученика 

- развијање код ученика реалне слике о себи, својим особинама, образовним и радним 

аспирацијама 

-оспособљавање ученика за самостално доношење одлуке о свом професионалном путу 

и рационалан избор школе и занимања 

 

Основни општи задаци програма професионалне оријентације су: 

• упознавање, праћење и подстицање развоја индивидиуалних карактеристика личности 

ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја и њихово 

подстицање да и сами свесно доприносе сопственом развоју 

• упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег образовања и 

васпитања • формирање правилних ставова према раду 

• подстицање ученика на испитивачко, истраживачко понашање према себи и свету 

• оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење 

реалних и зрелих одлука у вези са избором занимања и правцима стручног 

оспособљавања 

• успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети 

успешнијем професионалном развоју ученика. 

Активности на остваривању Програма ПО у нижим и вишим разредима одвијају 

се кроз реализацију редовне наставе и оне наставне садржаје на које се могу надовезати 

васпитне и образовне поруке ученицима, које ће им олакшати увид у свет занимања. 

Осим тога, на часовима одељењског старешине ће се реализовати теме прилагођене 

узрасту ученика, а које ће такође усмеравати пажњу ученика на овај важан сегмент у 

њиховом будућем животу. 

 

 

САДРЖАЈ  РАДА 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

ИЗВРШИЛАЦ 

 

РАЗРЕД 

Праћење, развијање и усмеравање 

различитих интересовања ученика 

кроз обавезне наставне  активности 

током целе                               

године 

сви наставници  

1-8 

Развијање и усмеравање 

професионалних интересовања 

ученика кроз слободне активности и 

додатни рад 

током целе 

године 

сви наставници  

5-8 

Анкета о избору занимања новембар психолог,школски 

психолог - педагог 

7 
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Самоспознаја:упознавање ученика са 

својим жељама, интересовањима, 

особинама, способностима 

новембар психолог, школски 

психолог - педагог, 

одељењски 

старешина 

 

7 

Упознавање ученика са образовним 

системом и светом рада 

децембар психолог, психолог - 

педагог, одељ. 

стареш. 

7 

Упознавање родитеља и ученика са 

факторима значајним за избор 

занимања, могућностима уписа у 

средње школе и могућностима 

запошљавања 

 

март 

психолог, психолог - 

педагог, одељењски 

старешина 

 

8 

Писмени и ликовни рад на тему: 

Моје будуће занимање 

фебруар предметни 

наставници 

7-8 

Рeални сусрети: интервјуи са 

експертима из школе и струке, посете 

сајмовима образовања; „Girls' and 

Boys' Day“, посете предузећима 

 

током целе године 

 

Тим за 

професионалну 

оријентацију 

 

7-8 

Сарадња са стручном службом за 

професионалну оријентацију 

током целе године одељењскe 

старешинe, психолог, 

андрагошки асистент 

8 

 

 

Саветодавни рад са ученицима 

којима је потребна помоћ у 

професионалном развоју и 

опредељењу за будуће занимање 

 

фебруар - мај 

психолог,       

школски психолог – 

педагог, дефектолог 

 

8 

Сусрети са представницима средњих 

школа: разговори о условима уписа,о 

организацији рада у школи,о 

проходности на факултете 

 

фебруар 

одељењски 

старешина, психолог 

– педагог, психолог, 

андрагошки 

асистент, чланови 

школског тима 

 

8 

 

 

Информисање о току и динамици 

свих активности  везаних за упис у 

средње школе 

током целе године Координатор уписа 

одељ.старешина, 

стручни сарадници 

андрагошки 

асистент, чланови 

школског тима 

 

8 

 

 

Реализовање програма 

Професионална оријентација у 

Србији 

током целе године одељ.старешина,Тим 

за ПО 

7,8 
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Чланови тима за Професионалну орјентацију: 

1. Ана Чисар - одељењски старешина 8/2- координатор 

2. Срђан Игњатов - одељењски старешина 8/1 

3. Рената Лазар Декањ - одељењски старешина 8/3 

4. Зорана Раичевић - одељењски старешина 8/4 

5. Милица Кирћански - одељењски старешина 7/1 

6. Снежана Врањеш - одељењски старешина 7/2 

7. Кристина Барши - одељењски старешина 7/3 

8. Александра Кукољ - одељењски старешина 7/4 

9. Славица Микић, наставник 

10. Хајналка Ђокић, наставник 

 

 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ  УЧЕНИКА  VIII   РАЗРЕДА 

 

Реализација завршног испита ученика осмог разреда обавиће се према упутству 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја  РС и према Правилнику о 

календару рада основних школа за школску 2018-2019. годину.  

 

 

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Здравствена заштита ученика и здравствено васпитање реализује се у оквиру 

целокупног живота и рада школе у свим образовно-васпитним активностима. Овим 

програмом, обухваћени су ученици од првог до осмог разреда. 

 

Циљ здравствене заштите и здравственог васпитања су следећи: 

 стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вети са здрављем и 

здравим начином живота, 

 унапређење хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који 

штетно делују за здравље, 

 стварање активног односа и и узајамне сарадње школе, породице и заједнице на 

развоју, заштити и унапређењу здравља ученика, 

  

Здравствено васпитање се остварује посебно у неким наставним предметима и 

областима као што су: познавање природе и друштва, биологија, хемија. Посебно место 

има и предмет физичко васпитање, јер је најдиректније везано за уважавање здравља, 

физичке активности, снаге и издржљивости. Часови одељењског старешине такође 

значајно доприносе здравственом васпитању ученика јер обрађују теме из ових 

области. Превентивним радионицама (здрава храна, правилна исхрана, пушење...), 

утиче се на развој здравствене свести наших ученика. 
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ОБЛАСТ 

  

АКТИВНОСТ 

  

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Спровођење одговарајућег режима живота и рада у школи 

  

  

- Остваривање одговарајућих 

хигијенских услова у школи 

- Санитарна контрола кухиње 

- Израда најповољнијег распореда 

наставних и ваннаставних 

активности 

-санитарни прегледи запослених 

  

током целе 

године 

  

септембар 

  

сви запослени у школи 

санитарна инспекција 

помоћник директора 

Здравствено васпитање ученика, наставника и родитеља 

  

  

-Едукација ученика 

- МУП - едукације 

- Едукација родитеља 

- Сарадња са школским 

диспанзером 

- Филмске пројекције 

током целе 

године 

 

  

МУП Зрењанин 

Наст. физичког васп. 

одељењски 

старешина,       стручни 

сарадници 

помоћник директора 

одељењске старешине 

Чување и развијање менталног здравља ученика 

  

  

- Индивидуални рад са 

ученицима 

- Едукативне радионице 

- Упућивање ученика на процену 

Интерресорне комисије 

током целе 

године 

Одељењски старешина, 

стручни сарадници 

Непосредна здравствена заштита ученика 

  

  

  

- Систематски преглед ученика 

- Прегледи ученика осмог 

разреда при упису у средњу 

школу 

- Обавезна вакцинација 

ученика 

- Систематски преглед 

и  лечење зуба 

  

мај 

током целе 

године 

  

октобар,април 

током године 

  

педијатар 

лекари Медицине рада 

  

педијатар 

стоматолог 

наставници физичког 

васпитања 
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- Организовање кроса за 

ученике 

- Праћење моторичких 

способностиученика виших 

разреда 

- Ослобађање ученика од 

часова физичког васпитања 

- упућивање ученика на 

специјалистичке прегледе 

- лекарски прегледи деце при 

упису у први разред 

по потреби 

  

  

  

март/мај 

наставничко веће 

  

психолог 

  

педијатар 

  

 

Активности које се спроводе у сарадњи са Школским диспанзером, Саветовалиштем за младе, 

Развојним саветовалиштем, Заводом за заштиту здравља, Општом болницом у Зрењанину и 

Полицијском управом 

  

  

ОБЛАСТ 

  

АКТИВНОСТ 

  

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

а) 

Правилна исхрана II разреда Октобар школа и саветовалиште 

за младе 

  

б) 

Штетност пушења III разред У току 

систематског 

прегледа 

Школски диспанзер 

  

в) 

Пубертет IV разреди Април-мај Саветолавиште за 

младе, школа 

  

г) 

Алкохолизам  V разреди У току 

систематског 

прегледа 

Школски диспанзер 

д) Пубертет разред VI разреди у договору са 

школским 

диспанзером 

Школски диспанзер 

медицинска сестра 

ђ) Семинар „Правилна исхрана“ 

VII разреди 

22.02.2019. Саветовалиште за 

младе 

Едукација вршњачких 

едукатора 

е) Превенција деформитета 

кичменог ступа –VIII разреди 

У току 

систематског 

прегледа 

Школски диспанзер 



162 

 

ж) Вршњачко насиље - 8. разред по плану 

диспанзера 

Медицинска сестра 

  

ОБЛАСТ 

  

АКТИВНОСТ 

  

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

а) 

Правилна исхрана ( V разреди) 

Креативна радионица 

Октобар Поливалентна 

патронажна сестра 

  

б) 

Болести прљавих руку 

(I разерди) 

Креативна радионица 

Окотбар 

/новембар 

Поливалентна 

патронажна сестра 

  

в) 

Штетност пушења (V разреди) 

Предавање и видео 

презентација 

Фебруар Поливалентна 

патронажна сестра 

  

г) 

Енергетски напици (VII 

разреди) 

Креативна радионица и видео 

презентација 

Март Поливалентна 

патронажна сестра 

д) Превенција злоупотребе дрога 

(IV разреди) 

Креативна радионица 

Март/ април Поливалентна 

патронажна сестра 

ђ) Лична хигијена (III разреди) 

Креативна радионица 

Април/мај Поливалентна 

патронажна сестра 

 

 

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И  СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

На основу члана 40. Закона о основном образовању и васпитању а ради развоја и 

практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и 

безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције 

насиља, наркоманије, малолетничке делинквенције, школа у оквиру школског програма 

реализује програм школског спорта, којим се обухватају сви ученици. Школа је дужна 

да, у оквиру програма школског спорта, заједно са јединицом локалне самоуправе, 

организује недељу школског спорта најмање једном у току полугодишта. Недеља 

школског спорта обухвата такмичења свих ученика у спортским дисциплинама 

прилагођеним узрасту и могућностима ученика. 
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АКТИВНОСТИ ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ЦИЉНА 

ГРУПА 

Недеља школског спорта 

Спортске активности у 

којима ће учествовати 

само ученици наше 

школе: 

 АТЛЕТИКА 

 ОДБОЈКА 

 ФУДБАЛ 

 КОШАРКА 

 ПОЛИГОНИ 

 Промоција: ГОЛФА, 

ФУДБАЛА  и 

РУКОМЕТА 

 

октобар 

Стручно веће за 

физичко 

васпитање у 

сарадњи са 

стручним већем 

нижих разреда и 

Тимом за 

сарадњу са 

родитељима (или 

како се већ зове 

тим) 

Ученици од 

I-VIII разреда 

Недеља школског спорта 

(Спортске активности у 

којима ће учествовати 

ученици наше школе, 

гости-ученици других 

школа, родитељи и 

пријатељи школе: 

 АТЛЕТИКА 

 ОДБОЈКА 

 ФУДБАЛ 

 КОШАРКА 

 ПОЛИГОНИ 

април 

Стручно веће за 

физичко 

васпитање у 

сарадњи са 

стручним већем 

нижих разреда и 

Тим за сардњу са 

родитељима 

Ученици од 

I-VIII разреда 

 

План активности је подложан променама у смислу измене и додавања спортских 

активности сходно временским условима у датој недељи за коју су активности планиране. 



164 

 

ПРОГРАМ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

 

План и Програм рада тима за заштиту у ОШ „Жарко Зрењанин“ из Зрењанина за школску 2018/2019. годину 

 

 

Према закону о основама система образовања и васпитања, члан 130. став 14. тачка 2) школа има Тим за заштиту. Именује директор на 

2 године (2018/2019 – 2019/2020.) Има 7 чланова, стални чланови: директор, психолог  

 

Чине га:  

 

1. Мирослав Брњош, дирeктoр 

2. Ксeниja Пeткoвић, психoлoг 

3. Вера Сабо, наставник, кooрдинaтoр  

4. Весна Бјелић, наставник 

5. Драгослав Жигић, учитељ 

6. Снежана Ровчанин, учитељ 

7. Славица Микић, наставник 

по потреби: 

8. Оливера Петровић, правник 

 

План и програм рада 

 

      АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 

ПРИПРЕМА Сагледавање безбедносне ситуације у школи и активирање чланова 

Тима за заштиту 

директор школе и 

наставничко веће 

Тим  

август 

 

 

Израда плана појачаних безбедносних мера и програма спровођења 

активности за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања и 

сачињавање Програма рада за ову шк. годину 

Тим за заштиту 

 

септембар 

 

 

               Редовно закључавање улаза из дворишта од почетка до завршетка помоћно особље сваког радног дана 
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РЕДОВНЕ  

ПРЕВЕНТИВНЕ  

АКТИВНОСТИ 

наставе (ученици у току наставе могу напустити простор школе само 

кроз службени улаз уз дозволу наставника) 

Редовно ажурирање и преглед снимака видео- надзора директор по потреби 

Редовно дежурство учитеља и наставника  по утврђеном распореду учитељи, наставници 

помоћно особље 

сваког радног дана 

Редовно дежурство дежурних наставника у дворишту школе (пре 

почетка наставе, у току великог одмора и на крају наставе) 

дежурни наставници 

и учитељи 

сваког радног дана 

Редовно вођење Књиге дежурства са белешкама о активностима 

везаним за нарушавање реда; 

 

Контрола вођења бележака 

учитељи и 

наставници по 

распореду 

дежурства; 

главни дежурни 

сваког радног дана 

 

 

једном недељно 

Редован долазак у школу минимум 15 минута пре почетка наставе сви учитељи и 

наставници 

сваког радног дана 

Учитељ/наставник напушта учионицу пошто испрати све ђаке и 

прегледа просторију 

сви учитељи и 

наставници 

сваког радног дана 

Учитељ/наставник не може удаљити ученика са часа нити га послати 

кући без претходног телефонског договора са родитељем/старатељем 

сви учитељи и 

наставници 

по потреби 

Активности стручних сарадника на спречавању појаве насилног 

понашања код ученика 

психолог и педагог Септембар-јун 

Учитељ/наставник упућује ученика на разговор код стручног 

сарадника или директора уз пратњу председника одељења 

сви учитељи и 

наставници 

по потреби 

У простор зборнице могу улазити само запослени   

Остварује се сарадња са Центром за социјални рад у оквиру превенције 

и праћења ученика 

стручна служба током школске 

године 

Остварује се сарадња са МУП-ом (око регулације саобраћаја око 

школе, дежурство приликом школских игранки и осталих 

манифестација) 

 

Праћење садржаја кутије“Стоп насиљу“ 

директор школе и 

стручна служба 

 

Психолог школе 

током школске 

године 

 

током школске 

године 

                                                                                                

ИНФОРМИС.   И   

Упознавање свих актера школског живота о начину рада на заштити од 

насиља, злостављања и занемаривања 

Тим за заштиту 

 

септембар 
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ЕДУКАЦИЈА          

Презентовање Кодекса понашања ученика, родитеља и запослених: 

 Колективу 

 Ученицима 

 Родитељима 

Тим за заштиту  и 

одељењске 

старешине 

Током првог 

полугодишта 

 

Седница 

Наставничког већа  

ЧОС-ови (март) 

Родитељски састанци 

Информисање и едукација запослених на тему заштите од насиља, 

злостављања и занемаривања кроз стручно усавршавање запослених: 

 Приказ теме: Појачан васпитни рад са ученицима 

 Приказ теме: Корисне смернице са семинара о превенцији 

насиља и злостављања деце путем ИКТ 

 Приказ теме: Позитивна дисциплина на часу 

 Приказ теме: Нивои насиља 

 

 Приказ сајта: Приказ аустралијског школског сајта као примера 

добре праксе на тему како препознати и зауставити насиље у 

школи, појам CYBERBULLING: 

https://www.education.vic.gov.au/about/programs/bullystoppers/Pag

es/default.aspx 

 Приказ теме: Толеранција и како је развијати 

Тим за заштиту 

 

Ксенија Петковић, 

члан Тима 

Весна Бјелић, члан 

тима 

 

Ксенија Петковић, 

члан Тима 

Вера Сабо, 

координатор Тима 

 

Тамара 

Влаисављевић 

 

 

 

 

Славица Микић, члан 

Тима 

Током школске 

године 

октобар 

 

Јануар 

 

 

Јануар  

 

Јануар  

 

 

Јун 

 

 

 

 

 

Јун 

Подсећање свих запослених на Правила понашања и обавезе ученика, 

запослених и родитеља/старатеља у школи 

директор школе, 

стручни сарадници 

седница 

Наставничког већа 

(септембар) 

Подсећање свих ученика на Правила понашања и обавезе ученика, учитељи, одељењске ЧОС-ови 

https://www.education.vic.gov.au/about/programs/bullystoppers/Pages/default.aspx
https://www.education.vic.gov.au/about/programs/bullystoppers/Pages/default.aspx
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запослених и родитеља/старатеља у школи старешине (септембар, по 

потреби) 

Подсећање свих родитеља на Правила понашања и обавезе ученика, 

запослених и родитеља/старатеља у школи 

директор школе  

одељењске 

старешине, учитељи 

Савет родитеља 

(септембар), 

родитељски састанци 

(септембар) 

Подсећање свих запослених на Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

директор школе, 

стручни сарадници 

Седница 

наставничког већа 

(октобар) 

Подсећање свих ученика на Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

учитељи, одељењске 

старешине 

ЧОС-ови 

(октобар) 

Подсећање свих родитеља на Правилник о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање 

директор школе, 

учитељи и 

одељењске 

старешине 

Савет родитеља 

(септембар) 

 

родитељски састанци 

(октобар, новембар) 

Свакодневни васпитни рад са ученицима учитељи, одељењски 

старешина, сви 

наставници 

стручна служба 

на часу и одмору 

Предавања стручњака из других институција 

 

 

 

 

инспектори; 

службеници ПУ ЗР; 

ватрогасци, лекари, 

психолози 

по потреби и 

распореду 

 

 

 

 

Обележавање Дана толеранције (16.новембар), јачање свести код 

ученика да треба бити толерантан, без обзира на пол,националност и 

веру 

 

 Изложба у холу школе 

учитељи, одељењске 

старешине 

 

 

наставница ликовног 

васпитања 

Новембар, у оквиру 

ЧОС-а те недеље 

 

 

новембар  
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Учешће у хуманитарним акцијама, са циљем да се код ученика развије 

емпатија и солидарност: 

 

 

 посета Геронтолошком центру  

 посета представника Геронтолошког центра 

ученици, учитељи , 

одељењске 

старешине 

ученици 1-4. разреда 

и учитељи 

током школске 

године 

 

октобар 

 

 

Реализација радионица из области ненасилне комуникације: 

Буквара дечјих права, Чувара осмеха, Умеће одрастања, Конфликти и 

шта са њима,Еликсир толеранције 

учитељи, одељењске 

старешине, стручна 

служба 

током школске 

године 

Организовање разноврсних ваннаставних активности у оквиру школе у 

смислу осмишљавања слободног времена ученика 

ученици, учитељи, 

одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници 

током школске 

године 

Богаћење школске библиотеке едукативним књигама како ненасилно 

решити сукобе и популаризовање читања књига 

учитељи, одељењске 

старешине, 

библиотекар 

током школске 

године 

Израда паноа на тему ненасиља и правила понашања 

 

 

ученици, учитељи, 

одељењске 

старешине 

током школске 

године 

Уграђивање у програме рада (одељењских старешина, ваннаставних 

активности и ученичких организација) и реализација садржаја који 

доприносе стицању квалитетних знања и вештина и формирању 

вредносних ставова за узајамно разумевање, уважавање личности и 

конструктивно решавање сукоба код деце 

 

одељењске 

старешине, 

наставници-

руководиоци 

вннаставних 

активности, 

координатори 

ученичких 

организација у 

сарадњи са 

педагогом и 

психологом 

током школске 

године, на ЧОС-

овима, кроз 

реализацију 

активности секција и 

ученичких 

организација 
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Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (Савет 

родитеља, Школски одбор, Ученички парламент, Наставничко веће) 

сви поменути актери током школске 

године 

                  

 

 

Интервентне 

активности- први 

ниво 

Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и 

занемаривања првог нивоа – прикупљање информација, утврђивање 

чињеница 

 

 

 

учитељ, одељењски 

старешина, 

предметни 

наставник, стручни 

сарадник 

у ситуацијама када се 

насиље дешава или 

када је пријављено 

Заустављање насиља и злостављања првог нивоа и смиривање 

учесника 

сваки запослени који 

се затекне у 

ситуацији насиља, 

одељењски 

старешина, учитељ, 

стручни сарадници 

у ситуацијама када се 

насиље дешава 

Обавештавање родитеља о насиљу првог нивоа  учитељ, одељењски 

старешина, стручни 

сарадник 

у ситуацијама када се 

насиље дешава или 

када је пријављено 

Појачан васпитни рад са појединцем или групом у ситуацији насиља 

првог нивоа 

одељењски 

старешина или 

учитељ и  психолог у 

сарадњи са 

родитељима ученика 

током школске 

године, по потреби 

Бележење насиља, праћење и процена делотворности предузетих мера 

и активности 

 

 

 

дежурни наставник, 

учитељи и 

одељењске 

старешине, 

стручна служба 

током школске 

године, по потреби 

 

 

 

 

Интервентне 

Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и 

занемаривања другог нивоа – прикупљање информација, утврђивање 

чињеница 

дежурни наставник, 

учитељ, одељењски 

старешина, 

предметни 

наставник, стручни 

у ситуацијама када се 

насиље дешава или 

када је пријављено 
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активности- други 

ниво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сарадник 

Заустављање насиља и злостављања другог нивоа и смиривање 

учесника 

сваки запослени који 

се затекне у 

ситуацији насиља, 

одељењски 

старешина, учитељ, 

стручни сарадници 

у ситуацијама када се 

насиље дешава 

Обавештавање родитеља о насиљу другог нивоа и предузимање хитних 

акција по потреби (прва помоћ, лекарска помоћ) 

учитељ, одељењски 

старешина, стручни 

сарадник 

у ситуацијама када се 

насиље дешава или 

када је пријављено 

Консултације у школи о ситуацијама насиља другог нивоа ради што 

објективније анализе чињеница и процене нивоа насиља и ризика, ради 

планирања координираних акција и мера 

учитељ, одељењски 

старешина, стручни 

сарадници, директор, 

чланови Тима за 

заштиту, Ученички 

парламент 

у ситуацијама када је 

насиље констатовано 

Сачињавање Оперативног плана заштите за конкретну ситуацију 

насиља другог нивоа за све учеснике (који трпе, који чине насиље и 

сведоке) 

Тим за заштиту 

заједно са родитељем 

ученика 

у ситуацијама када је 

насиље констатовано 

Појачан васпитни рад са појединцем или групом у ситуацији насиља 

другог нивоа 

учитељ или 

одељењски 

старешина,  психолог 

у сарадњи са 

родитељима ученика, 

Тим за заштиту 

током школске 

године, по потреби 

Бележење насиља, праћење и процена делотворности предузетих мера 

и активности 

учитељи и 

одељењске 

старешине, 

стручна служба 

током школске 

године, по потреби 

Покретање васпитно-дисциплинског поступка и изрицање мере у 

складу са Законом, у случају када појачани васпитни рад није 

делотворан 

директор, 

секретар школе 

током школске 

године, по потреби 
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Интервентне 

активности- трећи 

ниво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и 

занемаривања трећег нивоа – прикупљање информација, утврђивање 

чињеница 

учитељ, одељењски 

старешина, 

предметни 

наставник, стручни 

сарадник 

у ситуацијама када се 

насиље дешава или 

када је пријављено 

Заустављање насиља и злостављања трећег нивоа и смиривање 

учесника 

сваки запослени који 

се затекне у 

ситуацији насиља, 

одељењски 

старешина, учитељ, 

стручни сарадници 

у ситуацијама када се 

насиље дешава 

Обавештавање родитеља о насиљу трећег нивоа (осим ако није у 

најбољем интересу детета) и предузимање хитних акција по потреби 

(прва помоћ, лекарска помоћ, обавештавање полиције, обавештавање 

ЦЗСР) 

 

чланови Тима, 

учитељ, одељењски 

старешина, стручни 

сарадник 

у ситуацијама када се 

насиље дешава или 

када је пријављено 

Сачињавање Оперативног плана заштите за конкретну ситуацију 

насиља трећег нивоа за све учеснике (који трпе, који чине насиље и 

сведоке) 

 

Тим за заштиту 

заједно са родитељем 

ученика, 

стручна служба 

у ситуацијама када је 

насиље констатовано 

Бележење насиља, праћење и процена делотворности предузетих мера 

и активности 

 

учитељи и 

одељењске 

старешине, стручна 

служба 

током школске 

године, по потреби 

Интензиван васпитни рад у ситуацији насиља трећег нивоа (или 

понављаног учесталог насиља 1. и 2. нивоа) и обавезно покретање 

васпитно-дисциплинског поступка и изрицање мере у складу са 

законом 

директор школе и 

Тим за заштиту у 

сарадњи са 

надлежним органима 

и институцијама 

(ЦЗСР, МУП, 

здравствене 

службе,...) уз 

током школске 

године, по потреби 
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обавезно учешће 

родитеља 

         СВИ 

НИВОИ 

Подношење пријаве директору школе у случају повреде права ученика 

или запосленог или непримереног понашања ученика према ученику, 

ученика према наставнику, наставника према ученику, родитеља и 

ученика, родитеља и запосленог 

сви поменути актери у року од 15 дана од 

наступања случаја 

Разматрање поднете пријаве, доношење одлуке и предузимање 

одговарајућих мера 

директор школе у року од 15 дана од 

пријема пријаве 

 Бележење насилног понашања у „Евиденција случајева насиља, 

злостављања и занемаривања“ 

Наставници 

предметне и разредне 

наставе, 

Дежурни наставници 

током школске 

године, по потреби 

ДРУГИ  И  

ТРЕЋИ  НИВО 

Праћење ефеката предузетих мера и активности из Оперативних 

планова заштите 2. и 3. Нивоа, тј. Праћење понашања свих учесника 

(који су трпели, који су чинили и сведока), праћење укључености 

родитеља и других надлежних органа и служби у реализацији 

планираних мера и активности 

чланови Тима за 

заштиту, тј. 

одељењске 

старешине /учитељи, 

стручна служба 

током школске 

године, по потреби 

Вођење документације о случајевима насиља 2. и 3. нивоа учитељи/одељењске 

старешине, 

психолог 

редовно, кад год 

постоје случајеви 

 Анализа стања у школи у вези са заштитом и безбедношћу Тим за заштиту полугодишње 

 Праћење остваривања Програма заштите у школи 

 

Тим за заштиту квартално 
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ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

   

  

Циљ: 

Спречавање или смањење употребе психоактивних супстанци, појаве васпитно 

запуштеног, девијантног и делинквентног понашања. 

Одговарајућим образовно - васпитним поступцима код ученика ће се развијати: 

* Позитиван, активан однос према здравом начину живота 

* Потреба за чувањем и унапређивањем психичког и физичког здравља 

* Свесност о штетном дејству дрога и алкохола на здравље 

  

Школа делује превентивно против сваког девијантног понашања. 

У зависности од узраста, ученицима се пружају  информације и одређена знања о психо-

активним супстанцама и њиховом утицају на психофизичко здравље. 

Школа сарађује са породицом, здравственом и социјалном службом ако је то потребно, 

прати развој ученика и открива тешкоће и у оквиру својих надлежности предузима 

одговарајуће мере. Прати проблеме који могу довести до појаве наркоманије, васпитно-

запуштеног и делинквентног понашања ученика и изналази методе и облике рада у борби 

против оваквог понашања Редовно информише родитеље, просветне, здравствене, 

социјалне институције и по процени, органе МУП-а у случају појаве наведених облика 

понашања. 

Одељењске старешине у оквиру ЧОС-а и уз сарадњу са стручним сарадницима (школски 

психолог и педагог, психолог)  обрађују теме из области насиља и употребе психоактивних 

супстанци. 

Активности Време 

реализације 

Особа задужена за 

реализацију: 

Предавања и дискусије  са ученицима на 

тему насиље, малолетничка 

делинквенција, употреба психоактивних 

супстанци 

Током школске 

године 

Одељењски 

старешина, на ЧОСу 

Предавање за ученике на тему дрога и 

други опијати 

Октобар МУП Зрењанин 

Вршњачко учење - радионице, 

презентације, конкурси... 

Током школске 

године 

Ученички парламент 

Слободно време - како корисно 

трошити.... 

Током школске 

године 

одељењски старешина, 

предметни наставници 
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

У циљу стварања услова за свестрани развој личности ученика,подстицање развоја и 

формирање здравствених и естетских ставова и навика код ученика ,програм еколошке 

заштите  школе представља саставни део укупног рада свих запослених у 

школи.Планирано је активно учешће ученика,родитеља и локалне заједнице чиме би се 

обезбедило остваривање  планираног циља и задатка. 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

Радна акција  уређењa 

школског дворишта и 

уношење цвећа по 

учионицама 

септембар Мали еколози,наставници  

биологије 

Ученици нижих разреда и 

учитељи-ЧОС 

 

Еколошка акција: 

Прикупљање секундарних 

сировина 

Септембар-јун 

континуирано 

Сви ученици и запослени у 

сарадњи са локалном 

самоуправом,месном 

заједницом,родитељима,ЈКП  

Пројекат:Рециклирајмо! –

Прављење домаћег сапуна и 

свећа 

Септембар-децембар Ученици 7.и 8. 

Разреда,наставница хемије 

 

Уређење  зелених 

површина(сакупљање 

лишћау школском парку) 

октобар Ученици 8. разреда – ЧОС  

Обележавање Дана заштите 

животиња 

октобар Ученици нижих разреда и 

учитељи – ЧОС 

Ученици V разреда – посета 

градском Прихватилишту за 

животиње 

Мали еколози - посета 

зоолошком врту у Београду 

Посета Сајму заштите 

животне средине и 

енергетике 

октобар Ученици виших 

разреда,наставници биологије 

Сађење зимских ружа и 

луковица биљака 

новембар Мали еколози 

Ученици из боравка 

Посета Фестивалу науке 

(Београд) и учествовање у 

научној играоници 

посвећеној еколошким 

темама 

децембар Мали еколози,наставници 

биологије 

Постављање кућица за птице 

у школском дворишту 

Месец храњења птица 

децембар Мали еколози  и ликовна 

секција 
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Вршњачка едукација: 

„Управљање отпадом“ 

јануар Ученици 7.и 8.разреда 

Ученици нижих разреда(1-4)-

ЧОС 

„Чајанка“ 

-еколошко дружење ученика 

нижих и виших разреда 

фебруар Ученици нижих  

разреда(ЧОС) и ученици 

виших 

разреда,учитељи,наставници 

биологије 

Очистимо околину(школски 

парк и двориште) 

март Ученици нижих разреда- ЧОС 

Чувари природе 

Обележавање Светског Дана 

вода 

 

март Ученици  од 1 до 8 

разреда,наставница 

хемије,учитељи,мали 

еколози,ликовна секција 

Пројекат 

“Штедљиве сијалице“ 

март Ученици 8.разреда на 

часовима биологије и физике 

Сађење цвећа у школском 

дворишту 

април Мали еколози 

Ученици  и учитељице 

боравка 

Обележавање Дана планете 

Земље 

1.Дебата-„Којем извору 

енергије дајете предност“ 

2.Радионица-„Како чувати 

енергију“ 

3.Цртање по дворишту 

кредама у боји – симболи 

планете без отпада 

4.Еколошка акција:Сат за 

нашу планету 

април -ученици 8.разреда на 

часовима биологијеи физике 

-учитељи и ученици од 1.-

4.разреда  на часовима 

ликовног 

-ученици ,учитељи и 

наставници 

Посета Царској бари 

(Обележавање дана 

биодиверзитета) 

мај Мали еколози 

Еколошка акција 

Обележавање Дана заштите 

животне средине: 

Конкурс за најбољи 

еколошки слоган  

Дигитални филм-„Мој 

Зрењанин“ 

јун Сви 

ученици,учитељи,одељењске 

старешине и наставници 

српског језика 

Ученици 8. разреда 

,наставнице информатике и 

биологије 

Изложба радова: 

Обликовање и 

преобликовање употребних 

предмета 

Мај-јун Ликовна секција 

Изложба радова: 

Рециклирани материјали у 

настави техничког и 

информатичког образовања 

јун Ученици виших разреда са 

наставницима техничког и 

информатичког образовања  
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ / ЛОКАЛНОМ 

ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

Институција Активност Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Циљна група 

Црвени крст „Сунчана јесен 

живота“ 

октобар  

 

Дечји савез, 

Подмладак 

Црвеног крста, 

Стручно веће 

за физичко 

васпи- 

тање 

 

 

 

сви ученици „Трка за 

срећније 

детињство“ 

октобар 

„Крв живот 

значи“ 

април 

Хуманитарне 

акције 

током године 

Музеј Посете 

изложбама 

током године Одељењске 

старешине, 

учитељи и 

наставници 

сви ученици, 

 

Народно 

позориште 

„Тоша 

Јовановић“ 

Посете 

луткарским и 

драмским 

представама 

током године Одељењске 

старешине 

сви ученици 

 

Градска 

библиотека 

Посете и 

учествовање у 

активностима 

које организује 

библиотека 

током године Стручно веће 

за српски језик, 

учитељи, 

библиотекари 

сви ученици 

 

 

Здравствени 

центар 

Систематски 

преглед 

током године Одељењске 

старешине, 

учитељи 

 

сви ученици 

Месна 

заједница 

Обележавање 

Дана МЗ 

током године Тим за 

културно-

друштвене 

активности 

сви ученици 

 

МУП Србије 

 

 

Обезбеђивање 

школских 

активности 

(екскурзије, 

журке...) 

током године директор сви ученици 
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МУП Србије 

 

Програм 

Основи 

безбедности 

деце 

током године Разредне 

старешине 4. и 

6. разреда 

ученици 4. и 6. 

разреда 

 

Центар за 

социјални рад 

Партнерство у 

пројектима 

Центра за 

социјални рад 

током године Стручна 

служба 

сви ученици 

Локалне ТВ 

станице 

Гостовање у 

емисијама 

током године директор сви ученици 

 

Архив града 

Зрењанина 

Посета и 

учествовање у 

активностима 

које организује 

архив 

током године Стручно веће 

за наставни 

предмет 

историја 

сви ученици 

 

Активности које се спроводе у 

сарадњи са локалном  средином 

Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Циљна  група 

Учешће на етно манифестацијама током године Тим за 

културно-

друштвене 

активности 

локална самоуправа, 

грађани 

 

Спортски сусрети деце и родитеља 

 

током године 

Родитељи и 

наставници  

Сви  ученици са 

родитељима 

Стручно веће за физичко 

васпитање и тим за 

активне школе 

Учешће  у хуманитарним акцијама током године Ученички 

парламент 

Ученици  од 

I до   VIII р. 

Стручно веће за физичко 

васпитање и тим за 

активне школе 

 

Популарисање страних језика који 

се изучавају у школи 

 

током године 

Стручно веће 

страних 

језика 

ученици, 

родитељи 

Драмске представе мај-јуни Драмска 

секција 

ученици и родитељи 

Учешће на манифестацији 

"Европско село" 

мај Тим локална самоуправа, 

грађани 
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Изложба радова ученика са  

наставе техничког образовања 

мај-јуни Стручно веће 

наст. ТО 

локална заједница 

Партиципирање ученика 

у  животу локалне средине 

током године наставник 

грађанског 

васпитања, 

наставник 

одговорног 

живљења у 

грађ. друштву 

локална самоуправа, 

грађани 

 

Одлазак  у православну цркву 

 

током године 

наставник 

верске наст. 

ученици који похађају 

верску наставу 

 

Посета манастирима 

 

током године 

наставник 

верске наст. 

ученици који похађају 

верску наставу 

Фестивал науке мај Актив 

природних 

наука 

Ученици од V-VIII разреда 

 

Ноћ истраживача септембар Актив 

природних 

наука 

Ученици од V-VIII 

разреда 

 

 

ПРОГРАМ  РАДА  ШКОЛСКЕ  БИБЛИОТЕКЕ 

 

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 
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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 писмености корисника развијањем  

критичког односа према различитим 

информацијама и изворима сазнања  

IX 

IX-VI 

 

 

IX-VI 

 

IX-VIII 

 

 

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 

током године 

 

 

у договору са 

наставницима 

IX-VI 

 

 

IX-VI 

 

по потреби 

 

током године 

(редован рад 

у 

библиотеци), 

 

 

током године 

(редован рад 
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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 

у 

библиотеци) 

 

 

током године 

(редован рад 

у 

библиотеци) 

 

у договору са 

наставницима 

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 

IX, према 

плану 

стручних 

органа и 

тимова и 

 

по потреби 
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фонда 

Сарадња са 

надлежним 

установама, 

организацијам

а, 

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 

самоуправи и РС 

по потреби 

 

 

континуирано 

 

по потреби 

 

 

 

 

по потреби 

Вођење 

документациј

е, 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. 

 

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима 

ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

Циљ сарадње са родитељима и породицом јесте остваривање свеобухватнијих и 

квалитетнијих партнерских односа школе и родитеља, што се постиже информисањем 

родитеља, едукацијом родитеља и укључивањем родитеља у рад школе. 

  

АКТИВНОСТИ НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Сарадња са родитељима 

око безбедносних, 

наставних, организационих и 

финансијских питањапутем 

родитељских састанака, с 

циљемунапређивања квалитета 

образовања и васпитања, као и 

обезбеђивања свеобухватности и 

трајности васпитно-образовних утицаја 

учитељ 

одељењски 

старешина 

директор 

током године, 

најмање 4 пута 

годишње 

Сарадња са родитељима деце за коју је 

израђен ИОП 

  

учитељ 

одељењски 

старешина 

стручни сарадник 

континуирано 

Мотивисање родитеља за учешће у 

волонтерском раду у школи 

учитељ 

одељењски 

континуирано 
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  старешина 

  

Индивидуална сарадња са 

родитељима  „Дан отворених врата“ 

учитељ 

одељењски 

старешина 

по плану 

Решавање текућих питања путем Савета 

родитеља, кога чине представници 

родитеља из сваког одељења 

директор по плану 

Саветодавни рад стручних сарадника са 

родитељима 

стручни сарадници континуирано и по 

потреби 

Сaрaдњa сa другим институциjaмa и 

упућивaњe рoдитeљa нa дoбиjaњe 

aдeквaтнe пoмoћи  (Рaзвojнo 

сaвeтoвaлиштe, Oпштa бoлницa, ЦСР, 

Институт зa мeнтaлнo здрaвљe, 

Липoвицa, Tиршoвa, ...) 

стручни сарадници континуирано и по 

потреби 

Учешће родитеља на школским 

манифестацијама, Дечја недеља, 

„Жаркови Дани“, маскенбал, дечји 

вашар 

учитељи 

наставници 

по плану 

Oбрaдa aктуeлних тeмa, путeм сajтa, 

вeзaнo зa oднoс рoдитeљ-дeтe, текстови 

на сајту 

Стручни сaрaдници 

библиотекар 

кoнтинуирaнo 

Изрaдa инфoрмaциoнe бaзe пoдaтaкa o 

рoдитeљимa у циљу унaпрeђивaњa 

сaрaдњe унoс пoдaтaкa 

нaстaвници 

инфoрмaтикe 

прво  пoлугoдиштe 

Израда и дистрибуција флајерa  за 

родитеље будућих првака 

    

  

 Евиденција о сарадњи са родитељима, води се у есДневницима рада, педагошкој 

документацији, у Досијеу ученика. 

 

 

ПРОГРАМ  ЕСТЕТСКОГ УРЕЂЕЊА ШКОЛЕ  

 

На основу предлога наставника, а у циљу да се створи пријатан амбијент за 

боравак ђака и наставника у школи, дат је предлог и  донета  одлука  да се формира 

Тим за естетко уређење школе. 

Чланови Тима за естетско уређење школе у сарадњи са ученицима и свим запосленим, 

перманентно раде на уређивању екстеријера и ентеријера школе, стварајући  лепу и 

подстицајну средину за рад свих чланова школског колектива. 

  Превасходни циљ тима  је развијање и неговање уметничке свести ученика. Такође, 

реализујући планиране активности ученици, наставници и родитељи развијају 

позитиван однос према раду, креативност, иницијативност, самосталност, сарадњу и 

тимски рад. 
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Чланови Тима: 

1. Хајналка Ђокић, наставник - координатор 

2. Вера Сабо, наставник 

3. Ивана Вуков, наставник 

4. Ибојка Ерић, наставник 

5. Гордана Костић, наставник 

6. Предраг Мартинов, наставник 

7. Снежана Ровчанин, учитељ 

8. Весна Тешић, учитељ 

9. Тамара Влаисављевић 

10. Вероника Франциа 

 

       План рада тима за естетско уређење школе 

 

Активност Сарадници Време реализације Одговорна особа 

Снимање постојећег стања ради 

утврђивања приоритета за 

естетко уређење 

Савет родитеља август Тим за естетско 

уређење школе 

Уређење паноа у холу школе и 

изложбеним витринама 

Учитељи и 

наставници ликовне 

културе 

септембар Тим за естетско 

уређење школе, 

наставници 

Припрема и  поставка изложбе 

поводом Дечје недеље 

Учитељи  октобар Тим за естетско 

уређење школе 

Прављење огласног кутка у 

великој и малој зборници 

Тим за естетско 

уређење школе; 

ученици 

новембар Тим за естетско 

уређење школе 

Припрема и поставка изложбе 

поводом НОВОГОДИШЊИХ И 

БОЖИЋНИХ ПРАЗНИКА; 

Украшавање школске јелке у 

холу школе 

Ђачка задруга;  

Ђачки парламент 

децембар Тим за естетско 

уређење школе; 

ученици 

Припрема и поставка изложбе 

поводом ШКОЛСКЕ СЛАВЕ 

Ђачка задруга;  

Ђачки парламент 

јануар Тим за естетско 

уређење школе; 

ученици 

Опремање хола и улаза у школу, 

цвећем 

Локална заједница 

Савет родитеља 

март Тим за естетско 

уређење школе; 

ученици 

Припрема тематске изложбе 

поводом УСКРШЊЕГ 

ПРАЗНИКА 

Учитељи април Тим за естетско 

уређење школе; 

ученици 

Уређење школе поводом 

представљања будућим 

првацима и њиховим 

родитељима 

Ђачка задруга;  април Тим за естетско 

уређење школе; 

ученици 
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Реконструкција и бојење клупа у 

дворишту школе 

Наставници ликовне 

културе и Техничког 

образовања; Савет 

родитеља 

март- април Тим за естетско 

уређење школе; 

ученици, родитељи 

Припрема и поставка изложбе 

поводом ДАНА ШКОЛЕ 

Ђачка задруга;  

Ђачки парламент 

мај Тим за естетско 

уређење школе; 

ученици 

Бирамо најбоље уређену 

учионицу - кабинет 

Ђачка задруга;  

Ђачки парламент 

мај Тим за естетско 

уређење школе; 

ученици 

Стварања школског амбијента 

пријатног 

за све 

Савет 

родитеља;Родитељи  

имају могућност да се 

према својим 

афинитетима укључе 

у непосредне 

активности везане за 

уређење школе; 

Локална заједница 

Током 

школске 

године 

Тим за естетско 

уређење школе , 

заинтересовани 

родитељи 

 

Током школске године планирана су 3 састанка  Тима за естетско уређење школе (по 

потреби). 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА  ПРОЈЕКАТА  ШКОЛЕ 

 

Ове школске године реализујемо пројекте: 

 

 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 
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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 2018/2019. годину. 

 

 „Школа у музеју“ 

 

У складу са акционим планом Владе Републике Србије у делу посвећеном култури који 

се тиче повећања броја посетилаца школског узраста локацијама културног наслеђа 

поред редовних посета сталној поставци и тематским изложбама планирамо учешће у 

садржајима Народног музеја Зрењанин, који су осмишљени за ученике од првог до 

осмог разреда.  

 

Ови садржаји укључују следеће облике рада: 

1. „Школа у музеју“ - одржавање дела наставе у нашем музеју (у сталној поставци и на 

тематским изложбама), 

2. Учешће у програмима намењеним деци и младима школског израста – радионицама 

– у оквиру тематских изложби, односно у програмима којима се укључујемо у одређене 

манифестације и програме локалног и ширег значаја. 

 

Искуство у активностима типа „Школа у музеју“ изнедрило је неколико 

партиципативних програма који имају и пратеће садржаје (осим тумачења самих 

експоната у сталној поставци одређене теме праћене су видео презентацијом, радним 

листом или другим делом занимања – практичним радом и креативним изразом). Ове 

активности су настале као резултат сарадње - исказане идеје предавача и садржаја 

осмишљеног са музејским педагогом и подложне су променама по договору и 

потребама предавача који доводе ученике. Сви програми су бесплатни за учеснике. 

Обрађиваће се следеће теме: 

 

I разред: 

Животиње и биљке нашег краја 

II разред: 

Живот породице у прошлости - на селу и у граду 

III разред: 

Мој град у прошлости 

Народна традиција – ношње и становање 

IV разред: 

Сведоци прошлости 

Први и Други светски рат – завичајна историја 

 

Од V до VIII разреда: 

Праисторија и завичајна историја 

Ликовна уметност 18., 19. и 20. века  - Аутори, мотиви и технике 

Биологија - Нестале, ретке и заштићене врсте животиња нашег завичаја; Птице нашег 

простора; Фосилни остаци животиња далеке прошлости. 
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 Голф 

У сарадњи са голф клубом ''Центар'' и ''Голф асоцијацијом Србије''  организују се 

угледни  часови једном месечно у по једном разреду, за ученике од 1. до 8. разреда, у 

циљу промоције голфа као спорта. 

 Циљ: Побољшање моторичких способности које се највише развијају у узрасту 

од 7-12. године (снага, издржљивост, гипкост, равнотежа, прецизност, координација, 

брзина). Развијање, голфа као спорта. Упознавање етике и правила голфа. Голф 

обезбеђује стимулативно-ментални изазов у комбинацији са здравом шетњом у 

пријатном амбијенту. Голф се може играти појединачно или у тиму. Може се играти 

рекреативно или такмичарски. Предност голфа је у томе да га могу играти деца без 

обзира на конституцију и грађу, физичку спремност, као и деца са одређеним физичким 

сметњама. 

 

Задаци:-упознавање са основним покретима и моторике у голфу, координација руку. 

           -формирање морално-вољних квалитета личности 

           -примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима 

           -задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним 

поистовећивањем 

-развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредност заједничког 

живота и подстицање индивидуалне одговорности 

 

 

 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Активности у области унапређивања образовно-васпитног рада проистичу из 

анализе рада у наредном периоду, анализе утврђених  показатеља добијених 

процесом самовредновања а одговарају приоритетним циљевима и активностима 

утврђеним  стратешким документом - Развојним планом школе за период 2017-2020. 

године, у овој школској години, планирано је следеће: 

 

Зaдaци Активности Носиоци 

активности и 

време реализације: 

1.1. Елементи школског 

програма и годишњег плана 

рада школе међусобно 

ускладити, усмерити на 

остварење циљева и 

стандарда образовања и 

васпитања и потреба ученика.  

1.1.1. Допуна постојеће 

документације 

1.1.4.  Израда  годишњег 

плана рада школе за 

2018/19. годину 

 

Учитељи, наставници,  

тим за развојно 

планирање, тим за 

самовредновање,тим за 

развој школског 

програма 

(током првог 

полугодишта) 

2.1. Осавременити наставни 

процес примењујући наставне 

методе које су ефикасне и 

иновативне у односу на циљ 

учења  

2.1.1.  Коришћење 

презентација и паноа у 

настави. 

2.1.2. Истицање циља часа. 

2.1.3. Одржавање више 

угледних и тематских 

Учитељи, наставници 

(шк. 2018/2019. 

година) 
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часова. 

2.1.4. Коришћење 

наставних листића. 

 

2.2. Давање упутства ученицима 

која су јасна. 

2.2.1.  Писање кључних 

појмова на табли. 

2.2.2. Примена различитих 

наставних метода у односу 

на циљ часа. 

Учитељи, наставници 

(шк. 2018/2019. 

година) 

2.3. Поступно давати упутства 

ученицима. 

2.3.1. Припрема задатака за 

ученике у складу са 

њиховим могућностима и 

способностима 

Учитељи, наставници 

(шк. 2018/2019. 

година) 

2.4. Учити ученике како да 

користе различите начине 

решавања задатака и да повежу 

претходно учено са новим, као и 

садржајима из свакодневног 

живота. 

2.4.1. Показивање 

алтерантивних начина 

решавања проблема. 

2.4.2. Указивање на 

дидактички материјал са 

ранијих часова. 

2.4.3. Задаци и питања из 

свакодневног живота као и 

из других 

области/предмета. 

2.4.4. Коришћење стручне 

литературе; литературе из 

библиотеке- учење из више 

извора  

(речници, енциклопедије). 

2.4.5. Више угледних и 

тематских часова. 

2.4.6.  Посете 

институцијама културе и 

културним 

манифестацијама. 

Учитељи, наставници 

(шк. 2018/2019. 

година) 

2.5. Организовати радионице о 

техникама учења. 

2.5.1. Радионице о 

техникама учења. 

Учитељи, наставници/ 

одељењске старешине, 

ученици 

(шк. 2018/2019. 

година) 

2.6. Поступно водити ученике у 

циљ сазнавања 

2.6.1. Поступно 

постављање питања 

ученицима: Шта ће се прво 

урадити, затим... 

Учитељи, наставници 

(шк. 2018/2019. 

година) 

2.7. Прилагодити рад на часу 

образовно-васпитним потребама 

ученика-у одабиру захтева и 

темпа рада. 

2.7.1. Вежбање задатака на 

три нивоа. 

2.7.2. Коришћење 

помоћних материјала у 

Учитељи, наставници , 

Тим за огледне/угледне 

часове (шк. 2018/2019. 

година) 
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раду. 

2.7.3. Рад са појединим 

ученицима индивидуално, 

док други ученици раде у 

групи. 

2.8. Реализовати часове угледног 

типа интегративног приступа уз 

уважавање могућности свих 

ученика. 

2.8.1. Угледни часови; 

часови корелације. 

2.8.2. Употреба наставних 

листића- задаци 

прилагођени 

способностима и 

могућностима ученика. 

Учитељи, наставници , 

Тим за огледне/угледне 

часове 

(шк. 2018/2019. 

година) 

2.9. Оснажити ученике да долазе 

на часове допунске наставе (као 

вид помоћу у напредовању у 

раду) похваљивањем напретка у 

раду ученика. 

2.9.1. Интензивирати рад 

допунске наставе. 

2.9.2. Индивидуални рад са 

учеником, рад у групи, рад 

у пару. 

Учитељи, наставници, 

ученици 

(шк. 2018/2019. 

година) 

2.10. Заинтерeсовати ученике за 

рад и активно учествовање на 

часу.(подстицањем, похвалом, 

позитивном повратном 

информацијом,  охрабривањем и 

коришћењем иновативних 

метода и ИКТ-а у настави...) 

2.10.1. Подстицање 

ученика на изношење 

примера, коментара. 

2.10.2. Самосталан рад 

ученика на задатку. 

2.10.3. Подстицање 

ученика да након 

коментара наставника 

успешно исправе 

грешку/поправе задатак. 

Учитељи, наставници, 

ученици  

(шк. 2018/2019. 

година) 

2.11.  Користити разноврсне и 

иновативне изворе знања, 

методе и облике рада на часу. 

2.11.1. Примена 

различитих наставних 

метода. 

2.11.2. Часови у природи 

(дворишту школе). 

2.11.3. Различити облици 

рада на часу (у пару, 

групни облик рада...) 

2.11.4. Израда паноа. 

2.11.5. Истраживачки рад, 

есеји, презентације. 

2.11.6.  Интегративни 

приступ настави кроз 

пројекат Сарадњом до 

знања 

2.11.7. Континуирано 

оспособљавање наставника 

за употребу савремене 

технологије у настави 

Учитељи, наставници, 

ученици 

(шк. 2018/2019. 

година) 
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2.12. Стицати знање на часу 

корипшћењем наставничке 

повратне информације, 

проценом одговора и дискусијом 

о предмету учења на часу. 

2.12.1. Подстицање 

ученика на дискусију. 

Учитељи, наставници, 

ученици 

(шк. 2018/2019. 

година) 

2.13. Реализовати наставни час 

ефикасно, функционално. 

2.13.1. Спровођење 

активности тако да једна 

следи другу. 

2.13.2. Ефикасно користити 

време на часу. 

2.13.3. Повезивати делове 

часа (уводни, главни и 

завршни део). 

Учитељи, наставници, 

ученици 

(шк. 2018/2019. 

година) 

2.7. Прилагодити рад на часу 

образовно-васпитним потребама 

ученика-у одабиру захтева и 

темпа рада. 

2.7.1.Вежбање задатака на 

три нивоа. 

2.7.2.Коришћење помоћних 

материјала у раду. 

2.7.3.Рад са појединим 

ученицима индивидуално, 

док други ученици раде у 

групи. 

Учитељи, наставници, 

ученици 

(шк. 2018/2019. 

година) 

2.8. Реализовати часове угледног 

типа интегративног приступа уз 

уважавање могућности свих 

ученика. 

2.8.1.Угледни часови; 

часови корелације. 

2.8.2.Употреба наставних 

листића- задаци 

прилагођени 

способностима и 

могућностима ученика. 

Учитељи, наставници, 

ученици 

(шк. 2018/2019. 

година) 

2.9. Оснажити ученике да долазе 

на часове допунске наставе (као 

вид помоћу у напредовању у 

раду) похваљивањем напретка у 

раду ученика. 

2.9.1.Интензивирати рад 

допунске наставе. 

2.9.2.Индивидуални рад са 

учеником, рад у групи, рад 

у пару. 

Учитељи, наставници, 

ученици 

(шк. 2018/2019. 

година) 

2.10.Заинтерeсовати ученике за 

рад и активно учествовање на 

часу.(подстицањем, похвалом, 

позитивном повратном 

информацијом,  охрабривањем и 

коришћењем иновативних 

метода и ИКТ-а у настави...) 

2.10.1.Подстицање ученика 

на изношење примера, 

коментара. 

 

2.10.2.Самосталан рад 

ученика на задатку. 

 

2.10.3.Подстицање ученика 

да након коментара 

наставника успешно 

исправе грешку/поправе 

задатак. 

Учитељи, наставници, 

ученици 

(шк. 2018/2019. 

година) 
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2.11. Користити разноврсне и 

иновативне изворе знања, 

методе и облике рада на часу. 

2.11.1.Примена различитих 

наставних метода. 

2.11.2.Часови у природи 

(дворишту школе). 

2.11.3.Различити облици 

рада на часу (у пару, 

групни облик рада...) 

2.11.4.Израда паноа. 

2.11.5.Истраживачки рад, 

есеји, презентације. 

2.11.6.  Интегративни 

приступ настави кроз 

пројекат Сарадњом до 

знања 

2.11.7. Континуирано 

оспособљавање наставника 

за употребу савремене 

технологије у настави 

Учитељи, наставници, 

ученици 

(шк. 2018/2019. 

година) 

2.12. Стицати знање на часу 

корипшћењем наставничке 

повратне информације, 

проценом одговора и дискусијом 

о предмету учења на часу. 

2.12.1. Подстицање 

ученика на дискусију. 

Учитељи, наставници, 

ученици 

(шк. 2018/2019. 

година) 

2.13. Реализовати наставни час 

ефикасно, функционално. 

2.13.1.Спровођење 

активности тако да једна 

следи другу. 

2.13.2. Ефикасно користити 

време на часу. 

2.13.3. Повезивати делове 

часа (уводни, главни и 

завршни део). 

Учитељи, наставници, 

ученици 

(шк. 2018/2019. 

година) 

2.14. Израдити правила 

понашања (заједно наставник-

ученици). 

2.14.1. Израда и поштовање 

заједничких правила 

понашања. 

Учитељи, наставници, 

ученици 

(шк. 2018/2019. 

година) 

2.15. Побољшати сарадњу међу 

ученицима заједничким радом. 

2.15.1.Подстицање ученика 

на сардању  

( једни излажу-други 

постављају потпитања). 

 

2.15.2.Различити облици 

рада на часу (у пару, 

групни облик рада...). 

 

2.15.3. Израда заједничких 

пројеката. 

Учитељи, наставници, 

ученици 

(шк. 2018/2019. 

година) 
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2.16.Унапредити писану 

припрему за час која ће 

садржати и начин провере 

циљева часа. 

2.16.1.Израда припрема за 

час  наставника и учитеља. 

 

2.16.2.Анализа провере 

постигнутих циљева часа  

(наставни листићи, усмене 

провере) 

Учитељи, наставници, 

ученици 

(шк. 2018/2019. 

година) 

 

2.17. Оцењивати у скалду са 

Правилником. 

2.17.1. Ученичке радове 

прати повратна 

информација. 

Учитељи, наставници, 

ученици 

(шк. 2018/2019. 

година) 

2.18. Указивати на значај онога 

што ученици треба да науче. 

2.18.1.Истицање 

ученицима шта су научили, 

шта још треба да науче, у 

чему да исправе грешке. 

 

2.18.2.Давање задатака 

прилагођених 

могућностима и 

способностима ученика. 

Учитељи, наставници, 

ученици 

(шк. 2018/2019. 

година) 

2.19. Спроводити провере знања 

у складу са Правилником. 

2.19.1. Писмене и усмене 

провере знања. 

2.19.2. Петнаестоминутна 

провера на крају часа (која 

се не уписује у дневник, 

али се евидентира у 

свесци). 

Учитељи, наставници, 

ученици 

(шк. 2018/2019. 

година) 

2.20. Унапредити начин вођења 

формативног оцењивања, као и 

његову сврху. 

2.20.1. Интензивирати 

формативно, поред 

сумативног оцењивања 

ученика. 

Учитељи, наставници, 

ученици 

(шк. 2018/2019. 

година) 

2.21. Уважавати и поштовати 

ученика. 

2.21.1.Анкета ученика. 

2.21.2. Примерено 

реаговање од стране 

наставника и учитеља на 

неуважавање. 

Учитељи, наставници, 

ученици 

(шк. 2018/2019. 

година) 

2.22. Побољшати могућност  да 

ученици дискутују, постављају 

питања у вези са предметом 

учења на часу. 

2.22.1.Подстицање 

стидљивих ученика да се 

укључе у активности на 

часу. 

2.22.2.Постављање питања 

од стране ученика, у вези 

са темом, без устручавања. 

2.22.3 Охрабривање 

ученика за дискусију. 

Учитељи, наставници, 

ученици 

(шк. 2018/2019. 

година) 
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2.23. Исказивати емаптичан став 

према ученицима. 

2.23.1.Љубазан, емпатичан 

став наставника према 

ученицима ( увидом 

анкете). 

Учитељи, наставници, 

ученици 

(шк. 2018/2019. 

година) 

2.24. Применити мере Тима за 

заштиту од злостављања и 

занемаривања 

2.24.1.План мера за 

ученике који злостављају, 

омаловажавају или су 

насилни према другим 

ученицима. 

Учитељи, наставници, 

ученици 

(шк. 2018/2019. 

година) 

5.1. Регулисати међуљудске 

односе у школи 

5.1.1. Усклађивање Статута 

школе са Законом и 

подзаконским актима. 

5.1.2. Присуствовање 

запослених семинарима о 

комуникацији  

5.1.3. Разрадити и 

примењивати поступке 

прилагођавања 

новопридошлих ученика и 

наставника. 

5.1.4. Предвидети  мере и 

санкције за  

дискриминаторско 

понашање у школи  

 

5.1.5. Континуирана 

едукација ученика о 

толеранцији и међусобном 

уважавању 

Секретар школе, 

директор школе 

 

Директор школе и Тим 

за стручно 

усавршавање; 

Стручна служба, 

директор школе, Тим за 

заштиту од насиља, 

злостављања и 

занемаривања; 

Секретар школе, Тим за 

заштиту од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Одељењске старешине, 

стручна служба 

5.2.Промовисати и подржавати 

резултате ученика и наставника 

5.2.1 Награђивање и 

промоција постигнућа 

ученика и  наставника у 

циљу унапређења наставе и 

учења- у медијима, на 

састанцима, на сајту. 

5.2.2.Примена  интерног 

система награђивања 

ученика и наставника за 

постигнуте резултате. 

5.2.3. Организовање 

различитих  школских 

активности за ученике у 

којима свако може имати 

прилику да постигне 

резултат/успех. 

5.2.4. Посебно 

промовисати успехе 

ученика са сметњама у 

Тим за маркетинг 

 

 

 

Директор школе, Тим 

за маркетинг 

 

 

Тим за реализацију 

културно-друштвених 

активности 

 

 

Тим за инклузивно 

образовање, Тим за 

реализаију културно-
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развоју друштвених активности 

5.3.Учинити школски амбијент 

пријатним  за све 

5.3.1.Прилагодити школски 

простор  потребама деце са 

сметњама у развоју 

учествовањем упројекту 

изградње рампе 

 

 

 

5.3.2. Обезбедити 

материјална средства за 

изградњу посебног 

простора за индивидуалне 

разговоре путем пројекта 

 

5.3.3. Континуирано 

радити на уређењу 

школског дворишта и 

унутрашњости школе 

Директор, Тим за 

координацију 

пројектних активности, 

Тим за естетско 

уређење школског 

простора 

 

Директор, Тим за 

координацију 

пројектних активности 

 

 

Мали еколози, Тим за 

координацију 

пројектних 

активности,Тим за 

естетско уређење 

школског простора 

5.4. Развијати у школи сарадњу 

на свим нивоима 

5.4.1. Чешћим састанцима  

омогућити бољу сарадњу 

руководећих, стручних и 

саветодавних тела. 

5.4.2.Пружити пуну 

подршку раду Ученичког 

парламента разматрањем и 

учешћем у реализацији 

његових идеја 

Директор школе, 

Педагошки колегијум 

 

Наставничко веће, сви 

запослени у школи, сви 

тимови 

6.1. Школска документација је 

међусобно усклађена, повезана и 

у складу је са Законом. 

6.1.1. Снимање стања; 

израда докумената; анкета, 

разговори. 

6.1.2. Снимање стања, 

израда документа, анкета, 

разговори (на основу  

резултата 

самовредновања). 

Директор школе, 

секретар школе, 

стручна служба, 

чланови Наставничког 

већа 

(шк. 2018/2019. 

година) 

6.2. Директор ефикасно 

организује рад школе и прати 

спровођење активности. 

6.2.1. Увидом у записнике 

Наставничког већа; 

Одељенског већа; 

Школског одбора. 

6.2.2. Санкције за 

запослене који не реализују 

обавезе у складу са 

захтевима. 

Директор школе, 

секретар школе, 

стручна служба, 

тимови, чланови 

Наставничког већа 

(шк. 2018/2019. 

година) 
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6.2.3. Решењем о раду 

поставити јасне захтеве у 

оквиру 40-часовне недеље. 

6.2.4. Систематско праћење 

рада (посета часовима, 

слободним активностима, 

часовима допунске 

наставе). 

6.2.5. Извештај тимова на 

Наставничком већу. 

6.2.6. Увидом у анкету и 

предлогом мера за 

побољшање директоровог 

рада. 

6.3. Директор се својим личним 

примером и ауторитетом 

активно укључује у рад школе. 

6.3.1. Вођење записника 

Наставничког већа; 

поштовање Пословника о 

раду Наставничког већа. 

6.3.2. Досијеи ученика које 

директор води (разговори, 

инструкције, савети); лична 

евиденција директора; 

6.3.3. Извештај о раду 

директора на крају године. 

6.3.4. Предлог тимова за 

побољшање рада 

директора. 

6.3.5. Похваљивање и 

подстицање за учешће у 

пројектима. 

6.3.6. Израда захвалница 

запосленима за изузетан 

допринос раду школе. 

Директор школе 

(шк. 2018/2019. 

година) 

6.4. Директор обезбеђује да 

функционише систем за праћење 

и вредновање квалитета рада, 

подстиче стручно усавршавање, 

како своје, тако и запослених. 

6.4.1. Директор подстиче 

наставнике да се укључују 

у међународне пројекте, 

активности, акције. 

6.4.2. Активно учествовање 

у организацији 

ваннаставних активности у 

школи и ван ње (стручно 

усавршавање, трибине, 

међушколска сарадња). 

6.4.3. Похађање семинара 

за успешно руковођење 

образовном институцијом. 

6.4.4. Директор води лични 

портфолио о свом раду и 

Директор школе 

(шк. 2018/2019. 

година) 
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напредовању и на основу 

њега планира даљи рад. 

 

 

 

 

ПЛАН  ПОСЕТЕ  ЧАСОВИМА 

У складу са чланом 62. став 1. тачке 6. Закона о основама система образовања и 

васпитања директор школе ће, са помоћником директора и стручним сарадницима, 

вршити педагошко-инструктивни увид и пратити  квалитет образовно-васпитног рада у 

току школске 2018-2019. године по следећeм распореду: 

 Сврха посете Време Планирани број Стручно веће Раз/ 

од. 

Увид у квалитет 

адаптације на школску 

средину  и степен 

усвојености  образовних 

захтева  ученика 

октобар по 2 час у сваком 

одељењу 

(српски језик и 

математика) 

Стручно веће 

I разреда 

I-1 

I-2 

I-3 

I-4 

Увид  у  процес адаптациј

е, спремност за 

праћење  наставе и степен 

усвојености 

презентованих  наставних 

садржаја 

октобар по 2 час у 

сваком одељењу 

петог разреда 

(час одељењског 

старешине и час 

који предаје 

одељењски 

старешина) 

Стручно веће 

српског 

језика, 

стручно веће 

природних 

наука, 

стручно веће 

друштвених 

наука, 

стручно веће 

математике 

V- 1 

V- 2 

V- 3 

V- 4 

Педагошко-инструктивни 

увид и 

праћење квалитета образо

вно-васпитног рада 

редовне наставе 

  

октобар - 

јуни 

По један часа 

током полугодишта 

у сваком стручном 

већу 

Стручна већа 

разредне 

наставе 

Стручна већа 

за област 

предмета 

  

I -VIII 
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Педагошко-инструктивни 

увид и 

праћење квалитета образо

вно-васпитног рада 

изборне наставе 

октобар- 

мај 

По један час током 

полугодишта 

у стручном већу 

Стручна већа 

разредне 

наставе 

Стручно веће 

изборних 

предмета 

Стручно веће 

страних 

језика 

I -VIII 

Присуство 

часовима предметне 

наставе који се реализују 

у IV разреду 

октобар- 

мај 

По распореду и 

могућностима 

стручне службе 

Стручно 

веће IV 

разреда 

Стручна већа 

за област 

предмета 

  

IV- 1 

IV - 2 

IV - 3 

IV - 4 

Педагошко- инструктивни 

увид и праћење квалитета 

активности у продуженом 

боравку 

септембар

- мај 

Једном у квартала Наставник 

разредне 

наставе у 

продуженом 

боравку 

I 

II 

Педагошко-инструктивни 

увид и 

праћење квалитета образо

вно-васпитног рада - рада 

наставника  на замени  и 

новозапослених радника 

октобар- 

мај 

По један час током 

полугодишта 

код 

сваког наставника 

и по потреби чешће 

Стручна већа 

разредне 

наставе 

Стручна већа 

за област 

предмета 

I - VIII 

  

  

Присуство 

угледнимчасовима  који 

се реализују у оквиру 

стручног усавршавања на 

нивоу школе 

септембар 

 - јуни 

По распореду и 

могућностима 

стручне службе 

Стручна већа 

разредне 

наставе 

Стручна већа 

за област 

предмета 

I - VIII 

  

Оперативни  месечни план посете часовима биће истакнут на огласној табли последње 

недеље текућег месеца за наредни месец. У случају да наставнику буду наложене 

корекције рада, у задатом термину поновиће се посета ради провере реализације 

корекција. 
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ПЛАН  ФИНАНСИЈСКИХ  СРЕДСТАВА 

 

Има неколико подручја за које је неопходно обезбедити финансијска средства 

како би се: 

1. Створили повољни простори и други услови за рад. 

2. Обезбедила набавка неопходних нових учила и поправка неисправних. 

3. Обезбедила знатно већа финансијска средства за набавку материјала неопходног за 

објективније оцењивање ученика, 

- опште трошкове и 

- личне доходке запослених у школи. 

Изгледи за потпуну реализацију задатака нису могући. Зато не би требало 

очекивати да ће се у току школске године сасвим реализовати. 

Приоритет треба дати опреми кабинета и очигледних средстава за ниже разреде. 

Остала учила за кабинете, реквизити и потрошни материјал (фолије, папир за 

умножавање и др.) су такође неопходни. 

Опште трошкове чини: грејање, струја, комуналије, материјал и сва неопходна 

средства за редовно одржавање школе. 

Лични доходци су посебно непознати у планирању. Тешко нам пада несигурност 

образовања , па се у школи веома често расправља о материјалном положају 

просветних радника. Исплаћују са преко трезора. 

 

 

 

МЕТОДОЛОГИЈА  ПРАЋЕЊА,  ПРОЦЕЊИВАЊА  И  ВРЕДНОВАЊА 

РЕЗУЛТАТА  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ  РАДА  И  ЊЕН ДАЉИ РАЗВОЈ 

 

 

Поред израде планова и програма рада на њиховој реализацији потребно је 

континуирано пратити, анализирати, процењивати и вредновати резултате образовно-

васпитног рада. 

Квалитет  рада установе вреднује се у кључним областима које су главни аспекти рада 

установе. Поступком самовредновања утврђује се ниво рада у установи. Након 

утврђеног нивоа остварености сваке кључне области вредновања, сачињава се акциони 

план за унапређивање рада. 

 

Активности које доприносе унапређивању васпитања и образовања у школи и 

квалитету рада установе су: 

-прикупљање података и информација, праћење реализације свих образовно-васпитних 

активности, 

-вредновање резултата образовно-васпитних активности рада како појединаца, тако и 

школе у целини, 

-истраживање метода, облика и поступака педагошког, дидактичког, методичког и 

стручног рада са аспекта њихове економичности, ефикасности и функционалности, 

-преношење стечених искустава и позитивних резултата истраживања на све чиниоце 

васпитно-образовног рада у школи 

-благовремено и систематско вођење евиденције и педагошке документације. 

Анализа, праћење и вредновање рада може се вршити индивидуално и колективно. 

 

Сваки наставник је дужан да процењује рад ученика и делатности које води, 
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-да прати развој групе-колектива, коришћењем социометријског упитника од IV - VIII 

разреда, 

-да прати ставове ученика према наставницима, школи, вршњацима, према 

национализму, интернационализму, према религији и интересе ученика, 

-да прати породичне прилике ученика, 

-да прати васпитне поступке примењене у одељењу, 

-да прати активности ученика у настави и другим подручјима рада, 

-да прати ефекте оцењивања и мотивисања ученика, 

-да врши самовредновање свога рада. 

-да прати успех и реализацију програмских циљева и задатака за период који се 

анализира. 

-Колективна процена се врши на седницама стручног органа (разредна - одељенска 

већа, стручни активи, Наставничко веће). 

 

Технике праћења рада 

а) Праћење школске документације 

б) Систематско посматрање 

ц) Анкетирање ученика, наставника и родитеља 

д) Инструменти за мерење ставова и вредности 

е) Тестови знања 

ф) Социометријско испитивање 

г) Инструменти за вредновање усвојености постављених приоритетних васпитних 

задатака. 

 

Инструменте састављају: 

1. предметни наставници, 

2. одељенске старешине, 

3. стручни сарадници, 

4. тим за интерну евалуацију 

5. директор школе. 
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ОДГОВОРНОСТ  ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈУ  ПЛАНОВА  И  ПРОГРАМА 

 

За реализацију 40-часовне радне недеље у целости одговорност сносе сви 

радници Школе. 

Наставничко веће има задатак да реализује и анализира програм образовно-васпитног 

рада школе, као и програма рада стручног усавршавања наставника. 

Одељенска већа имају задатак да реализују своје планове и програме рада као и 

планеве одељенских заједница. 

За реализацију Годишњег плана рада, као и за праћење његове реализације, 

одговорни су сви учесници у његовом стварању. 

 

 

 

 

У Зрењанину, 14.09.2018.  године 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

 

___________________________________ 

( Мирослав Брњош ) 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

_________________________________ 

  (Вера Сабо) 


