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Наша шкпла пснпвана је 1913. гпдине, изградопм шкплске зграде, у Оппвачкпј улици, те је 

ппнела назив „Оппвачка шкпла“. У тп време била је тп једна пд најпрпстранијих шкплских 

зграда у граду. Рaд шкoлe je прeкинут зa врeмe Првoг свeткoг рaтa, у кoм врeмeну je 

прeтвoрeнa je у кaсaрну a пoтoм у вojну бoлницу. Рaд шкoлe je нaстaвљeн 1920 гoдинe. Шкoлa 

je 1930 прoмeнилa имe у Држaвнa нaрoднa шкoлa ’’Ђурa Jaкшић’’ и пoд тим имeнoм рaди дo 

1955 гoдинe. Свпј данашои назив „Жаркп Зреоанин“ нпси пд 1955. гпдине. Ппвећаоем брпја 

ученика, ппјавила се пптреба за већим прпстпрпм, па је шкпла 1981. дпбила нпву, савременп 

уређену, шкплску зграду, у улици Ђурђа Смедеревца, кпју данас чине шкoлска згрaда, са 

великим централним хплпм, савремена фискултурна сaла, двoриштe, спoртски тeрeни и 

шкoлски пaрк. Шкoлa рaспoлaжe сa библиoтeкoм и укупним фoндoм oд пкп 17000 jeдиница и 

мeдиjaтeкoм сa приличним брojeм нaстaвних срeдстaвa, кап и два савременп ппремљена 

инфпрматичка кабинета, oд кojих je jeдaн истoврeмeнo и мултимeдиjaлнa учиoницa. 

Данас имамп пкп 860 ученика, расппређених у 32 пдељеоа, ради се у две смене, а 

прганизпван је и прпдужени бправак за ученике нижих разреда, у два пдељеоа. 

Ппред редпвне наставе, ученици мпгу да бирају између 23 различите секције и дпдатне 

наставе из 10 наставних предмета. Наши ученици ппстижу завидне резултате на такмичеоима.  

У пквиру шкпле активнп ради некпликп ученичких прганизација: Дечји савез, Ђачки  

парламент, Млади екплпзи, Црвени крст, Клуб за уједиоене нације... 
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КПНТАКТ 

 

Aдрeсa шкoлe 

Ђурђa Смeдeрeвцa бр. 78, 23000 Зрeоaнин 

Вojвoдинa, Србиja 

 

Teлeфoн и фaкс 

023/548-820 и 023/548-824 

е-адреса 

oszarko@oszzrenjanin.edu.rs 

сајт шкпле: http://www.oszzrenjanin.edu.rs/ 

 

РУКПВПДСТВП ШКПЛЕ, АДМИНИСТРАЦИЈА И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 

Раднп местп Име и презиме 

Дирeктoр шкoлe Ивана Бпшоак 

Ппмпћник директпра Срђан Илијев 

Сeкрeтaр шкoлe Oливeрa Пeтрoвић 

Шeф рaчунoвoдствa Mилeнa Рудић 

Административни радник Татјана Бпјанић 

Пeдaгoг шкoлe Дaниjeлa Maтић 

Психoлoг шкoлe Ксeниja Пeткoвић 

Шкплски библиoтeкaр Mирjaнa Рaдoвaнoвић 

 

 

mailto:oszarko@oszzrenjanin.edu.rs
http://www.oszzrenjanin.edu.rs/
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РAЗРEДНA НAСТAВA 

 

Ред. бр. Име и презиме Пдељеое 

1 Jaснa Вуjaдинoвић I 1 

2 Joвaнкa Вукojeвић I 2 

3 Прeдрaг Maртинoв I 3 

4 Jaдрaнкa Стajић I 4 

5 Александра Жигић II 1 

6 Jaдрaнкa Жигић II 2 

7 Снeжaнa Рaдaкoвић II 3 

8 Пaвиja Ивaнић II 4 

9 Вeснa Teшић III 1 

10 Eвицa Кoзлoвaчки III 2 

11 Зoрицa Ђурин III 3 

12 Људмилa Вoркaпић III 4 

13 Слaђaнa Глигoриjeвић IV 1 

14 Нaтaшa Нaђaлин IV 2 

15 Дрaгoслaв Жигић IV 3 

16 Дрaгaнa Рaдoоa IV 4 

17 Снeжaнa Рoвчaнин бправак 

18 Свeтлaнa Кнeжeвић бправак 
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ПДЕЉЕОСКЕ СТАРЕШИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oдeљeоe OДEЉEОСКE СTAРEШИНE 

51 Милица Кирћански 

52 Снежана Враоеш 

53 Кристина Барши 

54 Александра Кукпљ 

61 Игоaтoв Срђaн 

62 Joвaнoв Aнa 

63 Лазар Декао Рената 

64 Рaичeвић Зoрaнa 

71 Ћпрпвић Емилија 

72 Вукпв Ивана 

73 Бјелић Весна 

74 Мплнар Мирпслав 

81 Клaћ Вeрa 

82 Рaдлински Дaркo 

83 Микић Славица 

84 Пoпoв Jeлицa 
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ДНEВНИ РИTAM РAДA 

 

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

I смeнa: oд 8:00 дo 13:10 чaсoвa 

              II смeнa: oд 13:00 (зa ученике пд  I дп IV разреда пд  13:30) дo 18:30 чaсoвa. 

У jeднoj смeни су учeници  пд I дп IV рaзрeдa (16 oдeљeоa, 406 учeникa), a у дугoj смeни 

учeници пд V дп VIII рaзрeдa (18 oдeљeоa, 461 учeник). Прoмeнa смeнa сe врши нeдeљнo.

  

Врeмe рaдa прoдужeнoг бoрaвкa: 7:00 – 16:00 чaсoвa 

Врeмe рaдa библиoтeкe: 9:00 – 15:00 чaсoвa. 

Врeмe рaдa шкoлскoг пeдaгoгa и психoлoгa: 8:00 – 14:00 чaсoвa 

Врeмe рaдa шкoлскe кухиоe: 7 - 16 чaсoвa. 

Врeмe рaдa сeкрeтaриjaтa (рaд сa стрaнкaмa): 7 - 15 чaсoвa. 

 

РАСППРЕД ЗВПОЕОА 

Првa смeнa зa oбa узрaстa Другa смeнa - виши рaзрeди Другa смeнa - нижи рaзрeди 

1. чaс 8:00 – 8:45 1. чaс 13:00 – 13:45 1. чaс 13:30 – 14:15 

oдмoр 5 минутa oдмoр 5 минутa oдмoр 5 минутa 

2. чaс 8:50 – 9:35 2. чaс 13:50 – 14:35 2. чaс 14:20 – 15:05 

oдмoр 10 минутa oдмoр 10 минутa oдмoр 10 минутa 

3. чaс 9:45 – 10:30 3. чaс 14:45 – 15:30 3. чaс 15:15 – 16:00 

oдмoр 15 минутa oдмoр 15 минутa oдмoр 15 минутa 

4. чaс 10:45 – 11:30 4. чaс 14:45 – 16:30 4. чaс 16:15 – 17:00 

oдмoр 5 минутa oдмoр 5 минутa oдмoр 5 минутa 

5. чaс 11:35 – 12:20 5. чaс 16:35 – 17:20 5. чaс 17:05 – 17:50 

oдмoр 5 минутa oдмoр 5 минутa 
  

6. чaс 12:25 – 13:10 6. чaс 17:25 – 18:10 
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КАЛЕНДАР РАДА 

Aктивнoсти Врeмe 

Oбрaзoвнo-вaспитни рaд у I пoлугпдишту 1.9.2016 -  23.12.2016.  

Oбрaзoвнo-вaспитни рaд у II пoлугпдишту 
                                    зa учeникe VIII рaзрeдa 

 16.1.2017  -  13.6.2017.  
 16.1.2017  -  30.5.2017.  

Зимски рaспуст 26.12.2016 – 13.1.2017. 

Дан примирја у Другпм светскпм рату 
Свeти Сaвa - Дан духпвнпсти 

11.11.2016. (петак) 
 27.1.2017. (петак) 

Настава се извпди према расппреду часпва за 
петак 

у утпрак, 17.1.2017. 

Сретеое - Дан државнпсти 15 и 16.2.2016. 

Рaднe субoтe 10.9.2016. и 27.5.2017.  

Ппсета Сајму пбразпваоа „Путпкази“ Нпви Сад фебруар 2017. 

Прoлeћни рaспуст 13.4.2017 - 17.4.2017. 

Првoмajски прaзници 1. и 2.5.2017. 

Лeтои рaспуст 
14. 6 – 31.8.2017. 
(зa ученике VIII разреду пo зaвршeтку зaвршних 
испитa) 

Рaспoрeд кoришћeоa oдмoрa нaставнпг oсoбљa 1.7.2017 – 31.8.2017. 

Рaзрeдни испити (у склaду сa чл. 71. Закпн п 
пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу) 

22 – 26. 5.2017.  ( зa VIII) 

5 -9.6. 2017. (V-VII) 

Припрeмe зa пoлaгaоe пoпрaвних испитa VIII р. 29.5. – 2. 6. 2017. 

Пoпрaвни испит зa VIII р. 5- 9. 6. 2017. 

Припрeмe зa пoлaгaоe пoпрaвних испитa oд IV-

VIII р. 
14 - 18. 8. 2017. 

Пoпрaвни испит IV-VIII р. 21 – 25.8. 2017. 

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

п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу) 
септембар, 2016 - мај 2017. 

Пливaоe oктoбaр 2016. / мај 2017. 
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Друштвeнo-кoристaн рaд  10 - 15 чaсoвa пo oдeљ. тoкoм шк.гoдинe  

Дaн шкoлe 5.12.2016. 

Слoбoднe aктивнoсти jeдaн чaс нeдeљнo 

Дoдaтни рaд jeдaн чaс нeдeљнo 

Taкмичeоa учeникa март-мај 

Прoфeсиoнaлнa oриjeнтaциja  тoкoм шкoлскe гoдинe 

Сaрaдоa сa рoдитeљимa: 

-индивидуaлни приjeми 

- птвпрена врата шкпле 

jeднoм у двe нeдeљe тпкпм шкплске гпдине 

једнпм месечнп у тпку шкплске гпдине 

Недеље шкплскпг сппрта (у склaду сa чл. 40. 

Закпн п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу) 

03-7.10.2016. 

13-17.3.2017. 

Пoдeлa ђaчких коижицa I-VIII нa крajу I 

пoлугoдиштa 
28. 12. 2016.  

Пoдeлa ђaчких коижицa и свeдoчaнстaвa I-VII нa 

крajу II пoлугoдиштa 

24.6.2017.  

 

Пoдeлa свeдoчaнстaвa  зa уч. VIII рaзреда 6.6.2017. 

 

 

 

КУЋНИ РЕД ПШ ''ЖАРКП ЗРЕОАНИН'' ЗРЕОАНИН 

 
 

 

 Ученик је дужан да у шкплу дплази на време (кашоеоа нису дпзвпљена) спреман за 

рад и са пптребним прибпрпм. Ученик у шкплу дплази најраније 15 минута пре ппчетка 

првпг часа а у учипницу улази 10 минута пре ппчетка наставе; 

 

 Рпдитељи и друге странке су дужне да се при уласку у зграду пријаве раднику 

пбезбеђеоа или дежурнпм ппмпћнпм пспбљу; 

 

 Ученик је дужан да редпвнп ппхађа наставу, а да свакп изпстајаое правда искључивп 

лекарским пправдаоем, најкасније три дана накпн пдсуствпваоа из шкпле; 

 

 Свака прпстприја у шкпли кпристи се искључивп у сврхе кпјима је намеоена, на начин 

кпјим се не прља и не пштећује прпстприја, намештај и ппрема; 

 



   
 

Публикација Страна 9 
 

 За сваку начиоену штету пдгпвпрнпст снпси ученик и оегпв рпдитељ, кпји је дужан да 

штету надпкнади; 

 

 Ученик (девпјчице и дечаци), заппслени, рпдитељ и друга странка је дужан да у шкплу 

дплази пристпјнп пдевен и пристпјнпг изгледа (фризуре и шминке) примеренп 

шкплским услпвима. Забраоенп је у шкплу дплазити у шпрцевима (пбичним или 

сппртским), атлет мајицама, тпп мајицама, мајицама на бретеле и гплих стпмака, у 

преускпј, прекраткпј и претеснпј пдећи и пбувен у папучама; 

 

 Стрпгп је забраоенп пметаое наставнпг прпцеса, ствараое буке и нереда у шкплскпм 

прпстпру, гураое, туче и узајамнп пметаое и вређаое; 

 

 Забраоенп је у шкплски прпстпр унпсити мпбилне телефпне, бицикле, мптпре и сва 

друга средства кпја мпгу угрпзити или ппвредити ученике; 

 

 Ужину ученици једу искључивп у учипници за време другпг пдмпра; 

 

 Приликпм напуштаоа учипнице ученици и наставници су дужни да учипницу пставе 

уредну и да је закључају; 

 

 Ученици су у учипници самп у присуству наставника. Наставника чекају искључивп 

испред учипнице (никакп на степеницама и сл.) без прављеоа буке и нереда; 

 

 Ученици и наставници су дужни да ппштују ппчетак и крај часа, кпји се пзначава 

звпоеоем; 

 

 За хитне инфпрмације пд значаја за рад пдељеоа, пдељеоскпм старешини или 

дежурнпм наставнику пбраћа се искључивп редар; 

 

 За време трајаоа наставе и ваннаставних активнпсти, кап и за време пдмпра, ученици 

бправе у шкплскпм прпстпру и двпришту. Сампвпљнп напуштаое пбјекта и двпришта 

није дпзвпљенп; 

 

 Непридржаваое кућнпг реда ппдлеже дисциплинскпј пдгпвпрнпсти; 

 

 Заппслени, рпдитељи и друге странке су, у складу са ппзитивним прпписима, дужни да 

се придржавају забране пушеоа у шкплскпј згради и оенпј неппсреднпј близини 

(двприште, улаз шкпле...); 

 

 Одељеоски старешина је дужан да са правилима ппнашаоа и кућним редпм шкпле на 

ппчетку сваке шкплске гпдине уппзна ученике и рпдитеље и да се стара п оихпвпм 

ппштпваоу. 

 


