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1. УВОДНИ ДЕО 

Годишњи план рада школе (ГПРШ) је основни документ у комe су садржани сви главни задаци школе 

за предстојећу школску годину, у коме се планирају садржаји кроз које ће се они остварити, дефинишу 

поступци и средства који ће осигурати постизање оптималних резултата у специфичним условима у 

којима школа ради и кроз који ће се пратити остваривање и вредновање програма  наставе и учења 

оријентисаних на исходе. 

 

Њиме се утврђују  време, место, начин и носиоци остваривања програма и образовања, и усвaја се 

најкасније до 15. септембра. Уколико у току школске године дође до промене неког дела Годишњег 

плана рада, школа доноси измену (или Анекс) Годишњег плана рада у одговарајућем делу. 

 

1.1. Полазне основе израде Годишњег плана рада школе 

ГПРШ израђен је у складу са усвојеним Школским програмом за период 2018-2022. година, 

Анексима I, II и III IШколскoг програма, Развојним планом школе за период 2020-2023. године, 

важећим Законским и подзаконским прописима и Акима Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја који ће се примењивати у школској 2021-2022. години, а на основу Извештаја о остваривању 

годишњег плана рада у протеклој години, Самовредновања рада школе, начина финансирања, 

карактеристикама окружења, друштвене средине и материјално-техничким условима рада школе. 

 

А. Законски прописи: 

 ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ("Сл. гласник РС", бр. 

88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020). НАПОМЕНА: Пречишћени текст закључно са 

изменама објављеним у „Сл. гласнику Републике Србије“, бр. 6/2020, које су ступиле на снагу 01. 

фебруара 2020. године 
 

 ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 

101/2017, 27/2018 – др. закон и 10/2019). НАПОМЕНА: Пречишћени текст закључно са изменама 

објављеним у „Сл. гласнику Републике Србије“, бр. 27/2019, које су ступиле на снагу 23. фебруара 

2019. године 
 

 ЗАКОН о уџбеницима („Службени гланик РС“, бр. 27/2018). 
 

 ЗАКОН о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гланик РС“, бр. 

30/2010). 

 

 СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА Образовања и Васпитања у Републици Србији до 2030. године 
(Влада Србије, 05 број: 61-5155/2021, дана 03. јуна 2021. године): 

 АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ, за спровођење стратегије 

развоја образовања и васпитања у републици србији до 2030. године 

 

 

Б. Подзаконски прописи: 

 ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ са седиштем на 

територији АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ за школску 2021/2022. годину, 

(„Службени лист АПВ“, број 23 од 28. маја 2020. године). ПРИМЕНА од 01. септембра 2021. 

године. 
 

 ПРАВИЛНИКА О ПРОГРАМУ СВИХ ОБЛИКА РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

("Службени Гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2012 и 6/2021- др. правлник од 04. 08. 

2021. године) 
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 ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗДАВАЊУ 

ЈАВНИХ ИСПРАВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ("Сл. гласник РС", бр. 66/2018, 82/2018, 37/2019, 

56/2019, 112/2020 и 6/2021). НАПОМЕНА: Пречишћени текст закључно са изменама објављеним у 

„Сл. гласнику Републике Србије“,  бр. 6/2021, које су ступиле на снагу 06. фебруара 2021. године. 
 

 ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, 

ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ ("Сл. гласник РС", бр. 46/2019 и 104/2020). 

НАПОМЕНА: Пречишћени текст закључно са изменама и допунама објављеним у „Сл. гласнику 

Републике Србије“,  бр. 104/2020, које су ступиле на снагу 8. августа 2020. године 

 ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

УСТАНОВЕ КОЈА ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

(„Службени гласник РС“, бр. 73/2016, 45/2018, 106/2020 и 115/2020).   

 ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОСНИВАЊЕ, ПОЧЕТАК РАДА И 

ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, („Службени гласник РС - Просветни 

гласник“   број 5/2019  и 16/2020). НАПОМЕНА: Пречишћени текст закључно са изменама 

објављеним у „Сл. гласнику Републике Србије“, бр. 16/2020, које су ступиле на снагу 05. новембра 

2020. године 
 

 ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И НАЧИН ОСИГУРАЊА 

КВАЛИТЕТА И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ("Сл. 

гласник РС", бр. 109/2020). НАПОМЕНА: Примењује се почев од школске 2020/2021., односно 

од 1. септембра 2020. године. 
 

 ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И НАЧИН ОСИГУРАЊА 

КВАЛИТЕТА И ВРЕДНОВАЊА НАСТАВЕ КОД КУЋЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
("Сл. гласник РС", бр. 109/2020). НАПОМЕНА: Примењује се почев од школске 2020/2021., 

односно од 1. септембра 2020. године. 
 

 ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И 

ВАСПИТАЊУ ("Сл. гласник РС", бр. 34/2019, 59/2020 и 81/2020). НАПОМЕНА: Пречишћени 

текст закључно са изменама објављеним у „Сл. гласнику Републике Србије“, бр. 81/2020, које су 

ступиле на снагу 13. јуна 2020. године 
 

 ПРАВИЛНИК О СТЕПЕНУ И ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/2012, 

15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020). НАПОМЕНА: 

Пречишћени текст закључно са изменама објављеним у „Сл. гласнику РС – Просветин гласник“,  

бр. 2/2020, које су ступиле на снагу 17. априла 2020. године 
 

 ПРАВИЛНИК О СТЕПЕНУ И ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА КОЈИ ИЗВОДЕ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД ИЗ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ("Сл. 

гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017). 

НАПОМЕНА: Пречишћени текст закључно са изменама објављеним у „Сл. гласнику РС – 

Просветин гласник“,  бр. 11/2017, које су ступиле на снагу 03. јануара 2018. године 
 

 ПРАВИЛНИК о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној 

школи („Службени гласник РС", број 30/2019 од 25. април 2019. године). ПРИМЕНА од 

школске 2019-2020. године. 

 ПРАВИЛНИК о начину обављања организованог превоза деце, („Службени гласник РС“, 

број  52/2019 од 30. јула 2019. године). ПРИМЕНА од 01. септембра 2019. године. 

 ПРАВИЛНИК о вредновању квалитета рада установе („Службени гласник РС", број 10/2019 

од 15. фебруара 2019. године). ПРИМЕНА од школске 2019-2020. године. 
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 ПРАВИЛНИКо иземнама Правилника о плану уџбеника ("Службени гласник РС - 

Просветни гласник", бр. 11/2019 од 11. јула 2019). ПРИМЕНА од школске 2019-2020. године. 

 ПРАВИЛНИК о ближим упутствима за утврђивање права на ИОП, његову примену и 

вредновање, ("Службени гласник РС", бр. 74/2018 од 05. октобар 2018. године). ПРИМЕНА од 

13. октобра 2018. године. 

 ПРАВИЛНИК о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада („Службени 

гласник РС“, бр. 68/2018 од 05. октобра 2018. године). ПРИМЕНА од 7. септембра 2018. године. 

 ПРАВИЛНИК о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС", бр. 14/2018). 

ПРИМЕНА од 10. августа 2018. године 

 ПРАВИЛНИК о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 81/2017 и 48/2018). 

 ПРАВИЛНИК о прпграму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени 

гласник РС - Просветни гласник“, бр. 1/2011, 1/2012, 1/2014, 12/2014 i 2/2018). 

 ПРАВИЛНИК о стандардима компентенција директора установа образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС“, бр. 38/2013). 

 ПРАВИЛНИК о вредновању квалитета рада установа („Службени гласник РС”, брoj 9/12). 

 ПРАВИЛНИКо норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних 

сарадника и васпитача у основној школи, („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 

2/92 и 2/2000). 

 УРЕДБА о КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА у јавним службама и другим организацијама у 

јавном сектору, („Службени гласникРС“, бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018). ПРИМЕНА од 1. 

јануара 2018. године. 

 Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 2019. Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја, 2019. 

 

 

В. Планови и програми наставе и учења који ће се користити у школској 2021-2022. години: 

 

1. разред – ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019 и 2/2020) 

 

2. разред – ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 16/2018, 3/2019 и  5/2021) 

 

3. разред – ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2019, 1/2020 и 6/2020) 

 

4. разред – ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/2019,  6/2020 и 7/2021) 

 

5. и 6. разред – ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПЕТИ И 

ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 15/2018, 18/2018, 3/2019, 3/2020 и 6/2020) 
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7. и 8. разред – ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 18/2018) 

 

7. разред – ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2019, 1/2020, 6/2020, 8/2020 и 5/2021) 

 

8. разреди– ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/2019, 2/2020, 6/2020 и 5/2021) 

 

 

 

Г. Акта Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 

 

Акта Министарства просвете, науке и технолошког развоја који ће се користити у школској 

2021-2022. години: 

 Допис за школе – Утврђивање НОРМЕ часова непосредног рада са ученицима, Министартсво 

просвете, науке и технолошког развоја број. 610-00-00866/2021-07 од 30. августа 2021. године, 

којим је прописано: 

 Часове слободних наставних активности рачунају се у оквиру норме непосредог  рада са 

ученицима, односно до 20 часова норме непосредног рада наставника који су у претходном 

периоду остали без дела норме са којом су засновали радни однос, односно до 24 часа норме 

непосредног рада наставницима који имају пуну норму. 

 Када се часови Хора и оркестра остварују у статусу слободних наставних активности, 

рачунају се на исти начин као и часови слободних наставних активности и то до 20 часова 

норме непосредног рада наставника који су у претходном периоду остали без дела норме 

са којом су засновали радни однос, односно до 24 часа норме непосредног рада 

наставницима који имају пуну норму. 

 Обавезне физичке активности (ОФА) остварују у оквиру обавезног предмета Физичко и 

здравствено васпитање у петом и шестом разреду, у складу са прописаним планом наставе и 

учења.  Том смислу, часови ОФА рачунају се до 20 часова норме непосредног рада 

наставника који су у претходном периоду остали без дела норме са којом су засновали 

радни однос, односно до 24 часа норме непосредног рада наставницима који имају пуну 

норму. 

 

 Обавештење за школе – ОДЛУКА ТИМА о моделима наставе за пошетак школске 2021/2022. 

године, Министартсво просвете, науке и технолошког развоја број. 601-03-00033/2021-15 од 27. 

августа 2021. године. 

 

 Организовање и остваривање наставе у основним и средњим школама у школској 2021/2022. 

години, Министартсво просвете, науке и технолошког развоја број. 601-00-00031/2021-15 од 25. 

августа 2021. године, са прологом: 

 СТРУЧНО УПУТСТВО за организацију образовно-васпитног рада у основној школи у 

школској 2021/2022. години,  Министартсво просвете, науке и технолошког развоја број. 610-

00-00763/2021-07 од 13. августа 2021. године,  са прилозима: 

1. Индикатори и граничне вредности за процену ризика од преношења SARS-CoV-2 

вируса у популацију 

2. Препоруке за почетак образовно-васпитног рада у школској 2021/2022. години 

 Завод за унапређивање образовања и васпитања (дана 26. 08. 2021. – ИЗМЕНЕ 

Плана реализације наставе ОШ – школска 2021-2022. година. Линк: https://zuov.gov.rs/plan-

realizacije-nastave-os-skolska-2021-22-godina/ 

https://zuov.gov.rs/plan-realizacije-nastave-os-skolska-2021-22-godina/
https://zuov.gov.rs/plan-realizacije-nastave-os-skolska-2021-22-godina/


10 

 

 Завод за унапређивање образовања и васпитања (дана 05. 08. 2021. - План реализације 

наставе ОШ – школска 2021-2022. година. Линк: https://zuov.gov.rs/plan-realizacije-nastave-os-

skolska-2021-22-godina/ 

 Стручно упутство о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим 

школама за школску 2021/2022. годину, Министартсво просвете, науке и технолошког развоја 

број. 610-00-00025/2021-15 од 23. јуна 2021. године. 

 Организација и рад СЕКЦИЈА за ПРОГРАМИРАЊЕ у основним за школску 2021/2022. 

годину, Министартсво просвете, науке и технолошког развоја број. 610-00-00567/2021-07 од 06. 

јуна 2021. године у сарадњи са Британским саветом а у склопу пројекта „Школе за 21. век“. 

 

 

1.2. Специфичности oрганизације и реализације наставе у школској 2021-2022. години  

 

У циљу примене Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Ковид 19, коју је 

донела Влада Републике Србије и ради обезбеђивања континуитета квалитетног образовања за све 

ученике, Министарство као надлежни државни орган за образовање и васпитање припремило је и 

доставило Школи преходно наведена акта, која представљају полазна основу  за планирање, 

организацију и реализацију наставеу школској 2021-2022. години. 

 

Стручним упутством о организацији и реализацији образовно-васпитног рада у основној школи у 

школској 2021/2022. години ближе се уређују начин планирања, организовања и остваривања 

образовно-васпитног рада  основне школе. 

 

Образовно-васпитни рад у школској 2021/2022. години, организоваће се према моделима образовно-

васпитног рада, у зависности од актуелне епидемиолошке ситуације, као и актуелних препорука 

и мера надлежних институција, тела и органа, ради обезбеђивања заштите здравља ученика и 

запослених, спречавања ширења инфекције и заразних болести, као и остваривања права ученика 

на образовање. 

 

 

Образовно-васпитни  рад у школској 2021/2022. години планира се кроз организацију рада према 

следећим моделима: 

(1) Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад - I модел,  

(2) Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад и наставом на даљину у организацији 

школе - II модел 

(3) Настава на даљину у школи - III модел. 

 

Модели рада: 

I модел: 

 Oбразовно-васпитни рад се организује непосредно у простору школе за све ученике првог и 

другог циклуса, према усвојеном распореду часова, за све ученике у одељењу истовремено. 

 Час траје 45 минута 

 Свако одељење има своју учионицу, током малих одмора нема промене учионице, осим када је 

то неопходно због специфичности наставних предмета. 

 Физичко се ради без ограничења (могу групни спортови), музичко такође, хор и оркестар 

функционишу 

 

 

II модел: 

 За ученике првог циклуса, од првог до четвртог разреда, као и за ученике петог и шестог 

разреда, настава се организује непосредно у школи. Непосредан рад у оквиру II модeла се 

реализује према усвојеном распореду часова, за све ученике у одељењу истовремено. 

 

https://zuov.gov.rs/plan-realizacije-nastave-os-skolska-2021-22-godina/
https://zuov.gov.rs/plan-realizacije-nastave-os-skolska-2021-22-godina/
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 За ученике седмог и осмог разреда настава се организује комбиновањем непосредне наставе 

и наставе на даљину кроз комбиновани модел. 

o Настава по комбинованом моделу 

 За одељења већа од 16 ученика деле се у групе једна група је у школи, друга код 

куће, часови се снимају камером и стримују 

 Уколико је број ученика у одељењу мањи од 16, одељење се не дели у групе, 

настава се реализује за све ученике истовремено 

 Непосредан образовно-васпитни рад у школи прва група одељења остварује 

понедељком, средом и петком, док друга група у тим данима остварује наставу 

путем учења на дањину 

 Непосердан образовно - васпитни рад у школи, друга група одељења остварује 

уторком и четвртком, док прва група у тим данима остварује наставу путем учења 

на даљину 

 Ученици када немају непосредан образовно-васпитни рад у школи, прате часове 

наставе у реалном времену преко изабране платформе за учење 

 Оцењивање ученика по овом моделу наставе се реализује када су ученици у 

школи 

 Час траје 45 минута 

 Физичко без групних спортова, музичко без певања 

 

III модел: 

 За ученике првог циклуса, као и за ученике другог циклуса настава се организује путем наставе 

на даљину 

 Настава се реализује у реалном времену преко изабране платформе за учење, час наставе траје 

45 минута. 

 Могуће је организовати испитивање и тесирање ученика у школи 

 

Одлука о моделу организације наставе доноси се на основу сагледавања карактеристика и ширења 

епидемије и обухвата вакцинацијом, према процени територијално надлежног Института/Завода за 

јавно здравље, на нивоу града/општине и могућности школе да примени прописане превентивне мере, 

према процени руководства школа у сарадњи са надлежном Школском управом. 
 

Зоне за општине: 

(1) Зелена зона: најмањи и мањи степен ризика преношења вируса 

(2) Жута зона: умерен степен ризика преношења вируса  

(3) Црвена зона: већи и највећи ризик преношења вируса 
 

Подела деце по узрастима у ОШ: 

 Млађи узраст – ученици 1. до 6. разреда 

 Старији узраст – ученици 7. до 8. разреда 
 

Одређивање модела рада: 

 Општна у зеленој зони:  1. модел за све 

 Општина у жутој зони: млађи 1. модел, а старији 2. модел 

 Општина у црвеној зони: млађи 2. модел, а старији 3. модел 

 

Измена модела рада: 

 Од 01. 09. 2021. године сви почињемо са 1. моделом 

 До уторка сваке недење школа обавештава ШУ о потреби промене модела 

 До среде ШУ обавештава ТИМ ЗА ШКОЛЕ 

 Тим за школе одлучује у четвртак и преко ШУ враћа информацију школи у петак 
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На захтев Министарства просвете, науке итехнолошког развоја, Завод за унапређивање образовања 

и васпитања је припремио План реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног 

стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу, који је 

саставни део Правилника о посебном програму образовања и васпитања и представља полазну 

основу за планирање, организацију и реализацију наставе. Планове реализације сви наставници ће 

преузети са следећих линкова: 

 I разред – План реализације наставе  

 II разред – План реализације наставе  

 III разред – План реализације наставе  

 IV разред – План реализације наставе  (исправљен) 

 V разред – План реализације наставе  

 VI разред – План реализације наставе  

 VII разред – План реализације наставе  

 VIII разред – План реализације наставе  

 Физичко и здравствено васпитање – од I до VIII разреда  

Министарства просвете, науке и технолошког развоја омогућило је да ученици према свом избору и 

потребама могу самостално пратити наставу код куће: 

 За ученике првог циклуса основног образовања и васпитања (I-IV разреда) и другог циклуса 

основног образовања и васпитања (V-VIII разреда) сви образовни садржаји се емитују путем 

мултимедијске интернет платформе РТС Планета, а доступни су и преузимањем бесплатне 

апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб 

страници mojaskola.rtsplaneta.rs. 

 Распред наставе за основну школу на линку:  

https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php 

 

 
 

Линк: https://rtsplaneta.rs/video/list/category/796/ 

 

https://drive.google.com/file/d/1yBiimqHTBpKSU8lPAc5_ycuAty4EIkF_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QaZ55yiHDz7Hl_oDH70XsNBehNxhQEuR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pYv905lhaKmAax5mrxIfzjLf7sOFtRhq/view?usp=sharing
https://zuov.gov.rs/wp-content/uploads/2021/08/plan-realizacije-IV-razred.docx
https://drive.google.com/file/d/1oYENDesqZ4R-S--07CeUrNwFJEQKyJyt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Q6R4dIlWZ0QLMYwImRg_XO5KhhXQGyF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17RMeXrEcJ-2DrTzwazKATX0_HxAlHR1_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DHDAXhqjqmz2JGNmB77EeZbM_nb05RhB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-O_chIXcNMl8KRrbLX0jZZQZ9qZOxaut/view?usp=sharing
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/list/536/opsteobrazovni-predmeti
https://www.rts.rs/page/school/ci.html
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/
https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php
https://rtsplaneta.rs/video/list/category/796/
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Примена мера заштите здравља ученика и запослених 

 

Спроведене су све припреме за рад Школе. Дезинфиковане су учионице, кабинети, сала за физичко и 

здравствено васппитање, холови школе, тоалети. Извршена је дезинфекција школске кухиње у којој се 

врши подела ужине примаоцима исте. Обезбеђена су сва потребна средства за дезинфекцију руку и 

просторија. 

 

Мере спречавања уношења и преношења COVID-19 у школама приказане су у Табела 1. 

 

Мере спречавања уношења и преношења COVID-19 у школама 

 

Табела 1. 

Образовно-васпитни рад 

у школи кроз непосредни 

рад –  

I модел 

Образовно-васпитни рад 

у школи кроз непосредни 

рад и  

наставом на даљину  

у организацији школе – 

II модел 

Настава на даљину  

(он-лајн)  

у организацији школе – 

III модел 

1. Доследна и исправна 

употреба маски у 

простору школе од 

стране свих лица 

(ученика и запослених)  

2. Физичка дистанца 

према могућностима 

школе (може и мања од 

1м)  

3. Хигијена руку и 

респираторна хигијена  

4. Чишћење и 

дезинфекција простора 

школе у целини  

5. Успостављена сарадња 

са надлежном 

здравственом службом, 

а посебно са надлежним 

ИЈЗ/ЗЈЗ  

1. Доследна и исправна 

употреба маски у 

простору школе од 

стране свих лица 

(ученика и запослених)  

2. Физичка дистанца од ≥ 

1м, формирање група у 

складу са величинама 

учионица (1 ученик на 

4м2)  

3. Хигијенау руку и 

респираторна хигијена  

4. Чишћење и 

дезинфекција простора 

школе у целини  

5. Успостављена сарадња 

са надлежном 

здравственом службом, 

а посебно са надлежним 

ИЈЗ/ЗЈЗ  

Прелазак на on-line 

наставу  

 

Могуће је организовати 

испитивање и тестирање 

ученика уколико је 

испуњено свих пет 

стратегија превенције 

инфекције, уз одговарајући 

распоред који омогућава 

доследну примену 

препоручене физичке 

дистанце у сваком 

тренутку.  

 

Ношење маски обавезно 

без обзира на вакцинални 

статус.  

 

 

Одговорност директора и запослених је да обезбеде доследну примену свих наведених мера. 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

Сви радници школе, наставници, ученици и родитељи су дужни и обавезни да у школи носе маску, 

држе дистанцу и поштују сва упутства за спречавање Ковид 19  инфекције и очувања здравља свих 

присутних у школи. 

 

Школа је дужна да прати актуелну епидемиолошку ситуацију и све активности организује на начин 

који осигурава заштиту здравља ученика и запослених. 

 

Институт за јавно здравље „Милан Јовановић Батут“ из Београда припремио је Препоруке за 

почетак образовно-васпитног рада у школској 2021/2022. години, које ће се примењују у школи: 

 Ученик треба да носи маску од уласка у школу па све до доласка до своје клупе. Маска се обавезно 

користи и током одговарања и током сваког разговора.  

 Маска се обавезно користи приликом било ког кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или 

у тоалет. Није дозвољено мењање маски међу ученицима.  

 Употреба маски на отвореном простору за сада није неопходна, уз одржавање физичке дистанце. 

 Ученици 1. 2. 5. и 6. разреда у школу улазе и излазе на главни улаз, а ученици 3. 4. 7. и 8. разреда у 

школу улазе и излазе из школског дворишта.Приликом уласка у школу учници држе растојање од 

1 м. 

 Степениште користимо тако што идемо десном страном приликом пењања, а левом страном 

приликом силаска. 

 Мале одморе ученици проводе у својим учионицама, а за време великог одмора обавезно излазе у 

школско двориште. 

 Одлазак у тоалет је регулисан тако што може ући онолико ученика колико има кабина. 

 Родитељ нема право уласка у школу, осим по позиву одељенског старешине, педагога, директора. 

 

Распоред ученика по учионицама: 

 Распоред коришћења учионица  ученика првог циклуса (разредна настава од I до IV разреда): 

 Разред I1 –    Учионица број  15 

 Разред II1 –   Учионица број  7 

 Разред II2 –   Учионица број  8 

 Разред III1 –  Учионица број  9 

 Разред III2 –  Учионица број  10 

 Разред IV1 –  Учионица број  13 

 Разред IV2 –  Учионица број  12 

 

 Распоред коришћења учионица  ученика другог циклуса (предметна настава од V до VIII 

разреда): 

 Разред V1 –    Учионица број  11 

 Разред VI1 –    Учионица број  3 

 Разред VI2 –    Учионица број  2 

 Разред VII1 –   Учионица број  4 

 Разред VIII1 –   Учионица број  5 

 Разред VIII1 –   Учионица број  1 

 

 

Све евентуалне законске или нормативне измене, које буду донете током школске године, а које се 

тичу образовно-васпитних задатака, биће унете у Анекс Годишњег плана рада. 
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1.3. Примарни задаци школе 

Примарни задаци Школе у школској 2021-2021. години су: 

 Континуирано спроводити мере спречавања уношења и преношења Ковид-19 у школама и у складу 

са одлукама Владе и Министарства реализовати програм образовања и васпитања у Школи. 

 Да у складу са усвојеним Школским програмом за период 2018-2022. година, Анексом III 

Школскoг програма, Развојним планом школе за период 2020-2023. године, Правилником о 

школском календару за основне школе са седиштем на територији АПВ за школску 2021/2022. 

годину и важећим Законским и подзаконским прописима и Акима Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја који ће се примењивати у школској 2021-2022. години, изради свој Годишњи 

план рада школе; 

 Да  у складу са одредбама ПРАВИЛНИКА о критеријумима и стандардима за финансирање 

установе која обавља делатност основног образовања и васпитања и Стручног упутства о 

формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 

2021-2022. годину формира разреде-одељења и ангажује све запослене у Школи; 

 Да у овој школској години реализује све програме - облике образовно-васпитног рада прописане 

Правилницима о наставном плану и програму од 1. до 8. разреда; 

 Да у складу са одредбама  ПРАВИЛНИКА о ближим условима за оснивање, почетак рада и 

обављање делатности основне школе, изврши сравњење следујућег и имајућег стања (следује – 

има – недостаје) и да извештај о стварном стању достави надлежним установама на даље 

поступање; 

 Да се на основу анализе успеха ученика и резултата рада у протеклој школској години у наредном 

периоду унапреди наставни процес и мотивишу ученици, са циљем пистизања бољих резултата, 

пре свега припремом и ангажовањем што већег броја ученика на школским такмичењима.  Посебну 

пажњу посветити припремама ученика осмог разреда за полагање завршног испита. 

 Подизање квалитета рада Стручних већа и актива Школе на виши ниво оганизовањем више 

угледних и огледних часова, уз примену нових знања усвојених на различитим облицима стручног 

усавршавања; 

 Да се подигне квалитет припреме и извођења Пројектне наставе у 3. и 4. разреду; 

 Подизање квалитета и квантитета стручног усавршавања свих наставника са циљем унапређења 

квалитета наставе; 

 Мотивисање ученика да се у што већем броју укључују у рад ваннаставних активности (секција) и 

Дечјих и Ученичких организација у Школи; 

 Посвећивање додатне пажње безбедности и заштити ученика у школи кроз реализацију 

превентивних активности; 

 Предузимањем свих мера (позивање родитеља) у циљу смањења броја изостанака ученика са 

наставе, посебно неоправданих изостанака ученика у предметној настави; 

 Даље унапређивати сарадњу породице и школе. Укључивати родитеље у реализацију свих питања 

образовно-васпитног рада побољшањем рада на одељењским састанцима, индивидуалним 

разговорима, седницама Савета родитеља школе и током Дана отворених врата;  

 Редовно пратити реализацију планираних активности које су предвиђене Школским развојним 

планом и Годишњим планом рада. 
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2. КАДРОВСКИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ  

Континуирано усавршавање кадра и побољшање материјално-техничких услова рада трајан је задатак 

школе. 

 

2.1. Кадровски ресурси 

У овој школској години педагог је извршио тестирање двадесетосморо (28) деце предшколског 

узраста (22 рођених 2014. године и 5 ученика рођених у јануару и фебруару 2015. године) и исти 

су уписани у први разред. Једна ученица рођена почетком марта 2015. године тестирана је од 

стране психолога школе „Јован Дучић“, Петроварадин. 

 

ПРАВИЛНИКОМ о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 73/2016, 45/2018, 106/2020 и 

115/2020),  прописано је: 

 Одељење истог разреда може да има до 30 ученика. 

 Број одељења на нивоу разреда зависи од укупног броја ученика на нивоу тог разреда, при чему се 

одељења формирају на следећи начин: 

1) једно одељење за највише 30 ученика; 

2) два одељења, уколико је на нивоу разреда од 31 до 60 ученика; 

 У једном одељењу могу да буду до два ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом. 

 Број ученика утврђен у ставу 4. овог члана умањује се за два по ученику који основно образовање 

и васпитање стиче остваривањем индивидуалног образовног плана (ИОП1), односно за три по 

ученику који основно образовање и васпитање стиче остваривањем индивидуалног образовног 

плана са прилагођеним стандардима (ИОП2). 

 

 

 

 

2.1.1. Бројно стање ученика на почетку школске године 

 

На основу наведеног Правилника, а у складу са СТРУЧНИМ УПУТСТВОМ о формирању одељења 

и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2021/2022. годину, (Акт 

Министартсва просвете, науке и технолошког развоја број. 610-00-00025/2021-15 од 23. јуна 2021. 

године), бројно стање ученика на почетку школске 2021-2022. године: по одељењима, разредима, 

први циклус, други циклус и сумарно за Школу и списак одељењских старешина, приказан је у Табели 

2. 

 

На основу података у Табели 2. закључује се да Школа у школској 2020-2021. години има укпно 13 

одељења тј. 248 ученика. 

 

Путем Књиге обавештења и сајта Школе ученици ће добијати сва потребна обавештења и информације 

о раду током школске године, плановима и учешћу на такмичењима, конкурсима, освојеним местима 

и наградама појединаца. Успешни ученици промовисаће се на сајту школе. 
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Бројно стање ученика на почетку школске 2021-2022. године и  

списак одељењских старешина 

Табела 2. 

РАЗРЕД - Одељење 

УКУПНО у 

РАЗРЕДУ - 

Одељењу 

ДЕЧАЦИ ДЕВОЈЧИЦЕ 
ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

Број % Број % 

I-1 28 10 35.71 18 64.29 ВИТОРАЦ ЈОВАНА 

Укупно I 28 10 35.71 18 64.29   

II-1 16 6 37.50 10 62.50 ЛАКАТОШ-ЖДЕРО АНА 

II-2 15 10 66.67 5 33.33 ЋУРЋИН МАЈА 

Укупно II 31 16 51.61 15 48.39   

III-1 22 9 40.91 13 59.09 РАЈДА ЗОРИЦА 

III-2 19 10 52.63 9 47.37 ВУЛИЋ МИЛЕНА 

Укупно III 41 19 46.34 22 53.66   

IV-1 18 9 50.00 9 50.00 СТОЈЧЕВСКА КЛАУДИЈА 

IV-2 17 8 47.06 9 52.94 ТРИВУНЧИЋ ДРАГИЦА 

Укупно IV 35 17 48.57 18 51.43   

СВЕГА од I до IV 135 62 45.93 73 54.07   

V-1 26 7 26.92 19 73.08 СТАЈЧИЋ ИВАН 

Укупно V 26 7 26.92 19 73.08   

VI-1 16 9 56.25 7 43.75 МЕДАРОВИЋ МИРЈАНА 

VI-2 16 8 50.00 8 50.00 ЛЕЧИЋ-ВИНОКИЋ СЊЕЖАНА 

Укупно VI 32 17 53.13 15 46.88   

VII-1 21 7 33.33 14 66.67 АНЂЕЛИЋ ЗОРИЦА 

Укупно VII 21 7 33.33 14 66.67   

VIII-1 17 8 47.06 9 52.94 МИНАКОВИЋ НЕНАД 

VIII-2 17 10 58.82 7 41.18 КАЛАЊА ВАЛЕРИЈА 

Укупно VIII 34 18 52.94 16 47.06   

СВЕГА од V до VIII 113 49 43.36 64 56.64   

СВЕГА од I до VIII 248 111 44.76 137 55.24   

НАПОМЕНА:     

На почетку школске 2021/2022. године у школу су УПИСАНИ:     

– у  II - 2 одељење – К. М.     

– у IV - 1 одељење – К. Л. 

– У  I - 1 одељење – С. Л. 

 

На почетку школске 2021/2022. године из школе су ИСПИСАНИ:     

– из  I - 1 одељења – С. Л.     

– из V - 1 одељења – П. M.     

– из VII - 1 одељења – П. М. 

– из    II - 2 одељења – Т. Т. 
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2.1.2.  Бројно стање група за обавезне изборне предмете, слободне наставне активности  

СТРУЧНО УПУТСТВО о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим 

школама за школску 2021/2022. годину, (Акт Министартсва просвете, науке и технолошког развоја 

број. 610-00-00025/2021-15 од 23. јуна 2021. године), прописано је „Број ученика за изборни предмет 

/изборни програм и слободне активности не може бити мањи од 15 ученика у једној групи, за 

формирање групе са мањим бројем ученика од прописаног  школа прибавља сагласност надлежне 

школске управе“. 

На основу извршеног анкетирања ученика, а у складу са одредбама Стручног упутства формиране 

су групе за обавезне изборне предмете, слободне наставне активности и изборне предмете са 

бројним стањем ангажованих ученика по разредима – одељењима и списак наставника 

реализатора предмета, на почетку школске 2021-2022. године и исте су приказане у Табели 3. и 3а. 

 

Бројно стање група за обавезне изборне предмете, слободне наставне активности са бројним 

стањем ангажованих ученика по разредима – одељењима  

 

Табела 3. 

РАЗРЕД - Одељење 

УКУПНО 

у 

РАЗРЕДУ - 

Одељењу 

Верска 

настава 

Грађанско 

васпитање 

Цртање, 

сликање и 

вајање  

V-1 

Чувари 

природе 

VI-1 и  

VI-2 

Домаћи-

нство  

VII-1 

Свакодне-

вни живот 

у 

прошлости 

VIII-1 и  

VIII-2 

Немачки 

језик 

од V до  

VIII 

I-1 28 20 8      

Укупно I 28 20 8      

II-1 16 12 4      

II-2 15 11 4      

Укупно II 31 23 8      

III-1 22 19 3      

III-2 19 17 2      

Укупно III 41 36 5      

IV-1 18 10 8      

IV-2 17 14 3      

Укупно IV 35 24 11      

СВЕГА од I до IV 135 103 32      

V-1 26 19 7 26    26 

Укупно V 26 19 7 26    26 

VI-1 16 9 7  16   16 

VI-2 16 11 5  16   16 

Укупно VI 32 20 12  32   32 

VII-1 21 15 6   21  21 

Укупно VII 21 15 6   21  21 

VIII-1 17 11 6    17 17 

VIII-2 17 7 10    17 17 

Укупно VIII 34 18 16    34 34 

СВЕГА од V до VIII 113 72 41 26 32 21 34 113 

СВЕГА од I до VIII 248 175 73 26 32 21 34 113 

 

 

 



19 

 

Бројно стање група за обавезне изборне предмете, слободне наставне активности   

са бројним стањем ангажованих ученика по разредима – одељењима и списак наставника реализатора предмета 

Табела 3а. 

Презимeи име 

НАСТАВНИКА 

ПРЕДМЕТ (обавезни и 

изборни - изборни) 

БРОЈ УЧЕНИКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА ПРЕДМЕТ 

I-1 II-1 II-2 III-1 III-2 IV-1 IV-2 V-1 VI-1 VI-2 VII-1 VIII-1 VIII-2 

Видаковић Славољуб Верска настава 20             

Виторац Јована Грађанско васпитање 8             

Виторац Јована Дигитални свет I-1 28             

Видаковић Славољуб Верска настава  12            

Лакатош Ждеро Ана Грађанско васпитање  4            

Лакатош Ждеро Ана Дигитални свет II-1   16            

Видаковић Славољуб Верска настава   11           

Лакатош Ждеро Ана Грађанско васпитање   4           

Ћурчин Маја Дигитални свет II-2   15           

Видаковић Славољуб Верска настава    19          

Рајда Зорица Грађанско васпитање    3          

Рајда Зорица Пројектна настава III -1    22          

Видаковић Славољуб Верска настава     17         

Рајда Зорица Грађанско васпитање     2         

Вулић Милена Пројектна настава III -2     19         

Видаковић Славољуб Верска настава      10        

Тривунчић Драгица Грађанско васпитање      8        

Стојчевска Клаудија Пројектна настава IV -1      18        

Видаковић Славољуб Верска настава       14       

Тривунчић Драгица Грађанско васпитање       3       

Тривунчић Драгица Пројектна настава IV -2       17       
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Презимeи име 

НАСТАВНИКА 

ПРЕДМЕТ (обавезни изборни - 

изборни) 

БРОЈ УЧЕНИКА ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА ПРЕДМЕТ 

I-1 II-1 II-2 III-1 III-2 IV-1 IV-2 V-1 VI-1 VI-2 VII-1 VIII-1 VIII-2 

Видаковић Славољуб Верска настава        19      

Антић Марина Грађанско васпитање        7      

Жигић Алан Цртање, сликање и вајање V-1        26      

Видаковић Славољуб Верска настава         9     

Антић Марина Грађанско васпитање VI-1, VI-2         7     

Дуганџија Жељко Чувари природе VI-1 и VI-2         16     

Видаковић Славољуб Верска настава          11    

Антић Марина Грађанско васпитање          5    

Пушковић Даница Домаћинство VII-1          16    

Видаковић Славољуб Верска настава           15 11 7 

Антић Марина Грађанско васпитање           6 6 10 

Минаковић Ненад 
Свакодневни живот у прошлости 

VIII-1 и VIII-2 
          21 17 17 

Томић Адриана Други страни језик (НЕМАЧКИ)        26 16 16 21 17 17 
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2.1.3. Бројно стање група за допунску и додатну наставу 

 

План и фонд часова Допунске и Додатне наставе за школску 2021-2022. годину (по разредима 

и фонду часова) који ће се реализовати у Школи, дефинисани су Планом наставе и учења и 

приказани су у Табела 4. Допунска и додатна настава реализоваће се по групама на нивоу разреда. 

 

План и фонд часова Допунске и Додатне наставеза школску 2021-2022. годину 

Табела 4. 

Рбр. 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Додатна настава     1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 34 
 

 

 

Наставници ће, пре почетка календарске школске године, сачинити програме допунске и додатне 

наставе који су саставни део ГПРШ. Програми додатне и допунске наставе биће урађени у складу 

са задужењима наставника у оквиру 40.-точасовне радне недеље и специфичним потребама ученика 

и одељења у којима држе наставу. 
 

У школској 2021-2022. години у Школи ће се организовати додатна настава са ученицима из 

наведених предмета (Табела 5.) и исту ће реализовати наведени наставници. 

 

Додатна настава по предметима на нивоу Школе на почетку школске 2021-2022. године  

са списком наставника 

Табела 5. 

НАСТАВНИК - Презиме и име Наставни предмети 

Вулић Милена математика 

Рајда Зорица српски језик 

Тривунчић Драгица математика 

Стојчевска Клаудија српски језик 

Медаровић Мирјана математика  

Милијић Слађана  математика 

Комарица Стефан физика 

Лакић Олгица хемија 

Анђелић Зорица српски језик 

Антић Марина српски језик 

Лечић-Винокић Сњежана енглески језик 

Томић Адриана немачки језик 

Пушковић Даница биологија 

Минаковић Ненад историја 
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2.1.4.  Бројно стање група за Ваннаставне (слободне) активности 

План и фонд часова Ваннаставних (слободних) активности за школску 2021-2022. годину (по 

разредима и фонду часова) који ће се реализовати у Школи, дефинисани су Планом наставе и учења 

и приказани су у Табели 6. Ваннаставне активности реализоваће се по групама на нивоу Школе. 
 

План и фонд часова Ваннаставних активности (секција) за школску 2021-2022. годину 

Табела 6. 

Рбр. 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО - 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 
РАЗРЕД 

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

ПЕТИ 
РАЗРЕД 

ШЕСТИ 
РАЗРЕД 

СЕДМИ 
РАЗРЕД 

ОСМИ 
РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. 
Ваннаставне активности  

(СЕКЦИЈЕ)5 
1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1 36 1 36 1 36 1 34 

 

У школској 2021-2022. години у Школи ће се са ученицима организовати и реализовати следеће 

ваннаставне активности (секције), Табела 7. 

 

Ваннаставне (Слободне) активности на нивоу Школе на почетку школске 2021-2022. године  

са бројем група и списком наставника – координатора секција 

Табела 7. 

Рбр. Врста ваннаставних активности и назив секције 
Број 

група 

НАСТАВНИК - 

Координатор секције 

1. 

ПРЕДМЕТНЕ: 

 географска 

 биолошко -  еколошка 

 секција за програмирање 

 

1 

1 

1 

 

Дуганџија Жељко 

Пушковић Даница 

Стајчић Иван 

2. 

КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ: 

 библиотечка 

 ликовна секција 

 хор 

 

1 

1 

1 

 

Чокорац Биљана 

Матовић Светлана 

Ђорђевић Марина  

3. 
ТЕХНИЧКО И РАДНО-ПРОИЗВОДНЕ: 

 саобраћајна 

 

1 

 

Стајчић Иван 

4. 
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ: 

 гимнастичка 

 

1 

 

Банаи Милан 

 

 

2.1.5. Бројно стање запослених у школи 

На основу ПРАВИЛНИКА о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање 

делатности основне школе (Службени гласник РС - Просветни гласник   број 5/2019 и 16/2020.),  

наша Школа је класификована као основна школа, посебна установа, капацитета и за мање од 

480 ученика, која се оснива у случају када на удаљености до 2 km не постоји друга основна 

школа (осим у јединицама локалне самоуправе које имају статус града). 

 

ПРАВИЛНИКОМ о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 73/2016,  45/2018, 106/2020и 

115/2020), прописано је: 

 Број извршилаца у настави, за остваривање Годишњег плана рада школе, утврђује се на 

основу: 

1) укупног фонда часова наставе предвиђеног наставним Планом и програмом и других облика 

образовно-васпитног рада у оквиру 40-то часовне радне недеље; 

2) броја одељења или група утврђених Годишњим планом рада; 
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3) броја наставних недеља предвиђених Правилником којим се уређује календар образовно-

васпитног рада; 

4) Правилника којим се уређује норма часова непосредног рада наставника, стручних сарадника 

и васпитача у основној школи. 

 

 Изборни предмет се остварује, по правилу, на нивоу целог одељења. Ако се формирају групе 

на нивоу истог или различитих одељења истог разреда, минималан број ученика у групи је 

15. Изузетно, група за исти изборни предмет може се формирати и на нивоу различитих разреда, 

с тим да је минимални број ученика 15. 

 За групу са мањим бројем од 15 ученика потребна је сагласност Министарства. 

 Број извршилаца на пословима помоћника директора, пословима стручног сарадника и других 

запослених у школи утврђује се на основу броја одељења или група, броја ученика и броја 

оброка, величине и врсте школског простора, начина грејања и површине која се греје. 

 Школа има директора. 

 Стручни сарадници: 

 Школа од 8 до 23 одељења има једног извршиоца на пословима стручног сарадника - педагога. 

 Школа са 24 и мање одељења има 0,5 извршиоца на пословима библиотекара. 

 Други запослени у школи: 

 Школа са 15 и мање одељења има 0,5 извршилаца на пословима секретара. 

 Школа са 15 и мање одељења има 0,5 извршилаца на пословима шефа рачуноводства. 

 

Бројно стање запослених у Школи одређено је на основу: 

 података наведених у Табелама 1. до 6.; 

 ЗАКОНА о основама система образовања и васпитања, ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 

27/2018 - др. закон, 10/2019, и 6/2020). НАПОМЕНА: Пречишћени текст закључно са изменама 

објављеним у „Сл. гласнику Републике Србије“, бр. 6/2020, које су ступиле на снагу 01. фебруара 

2020. године; 

 ЗАКОНА о основном образовању и васпитању, ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 

27/2018 – др. закон и 10/2019). НАПОМЕНА: Пречишћени текст закључно са изменама 

објављеним у „Сл. гласнику Републике Србије“, бр. 10/2019, које су ступиле на снагу 05. априла 

2019. године; 

 ПРАВИЛНИКАо 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); 

 ПРАВИЛНИКА о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања и васпитања, ("Сл. гласник РС", бр. 73/2016, 45/2018, 

106/2020 и 115/2020); 

 УРЕДБЕ о КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА у јавним службама и другим организацијама у 

јавном сектору, („Сл. гласник РС“, бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018). ПРИМЕНА од 1. јануара 

2018. године;  

 ПРАВИЛНИКА о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 

основној школи, („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 

11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 и 2/2020). 

 

Школом  ће руководити директор, а састав колектива Школе који ће у школској 2021-2022. години 

реализовати све планиране активности приказан је у Табели 8. 
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Колектив Школе у школској 2021-2022. години 

Табела 8. 

Рбр. РАДНО МЕСТО ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ЗВАЊЕ 

УПРАВА ШКОЛЕ 

1.  Директор школе Деман Миланка Професор историје 

2.  Секретар школе Мандић  Нада Дипломирани правник 

3.  
Административно-

финансијски радник 
Остојић Зоран Дипломирани економиста 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

1.  Педагог Калања Валерија Професор педагогије 

2.  Библиотекар* 

Антић Марина,Чокорац 

Биљана, Анђелић Зорица и 

Лечић Винокић Сњежана 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ – РАЗРЕДНА НАСАВА 

1.  Наставник разредне наставе Виторац Јована  Професор разредне наставе 

2.  Наставник разредне наставе Лакатош Ждеро Ана Професор разредне наставе 

3.  Наставник разредне наставе Ћурчин Маја Наставник разредне наставе 

4.  Наставник разредне наставе Рајда Зорица Професор разредне наставе 

5.  Наставник разредне наставе Вулић Милена Професор разредне наставе 

6.  Наставник разредне наставе Стојчевска Клаудија Професор разредне наставе 

7.  Наставник разредне наставе Тривунчић Драгица Професор разредне наставе 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ – ПРЕДМЕТНА НАСАВА 

1.  Наставник српског језика Анђелић Зорица Професор српског језика 

2.  Наставник српског језика Антић Марина Професор српског језика 

3.  Наставник енглеског језика Лечић Винокић Сњежана Професор енглеског језика 

4.  Наставник енглеског језика Чокорац Биљана Професор енглеског језика 

5.  Наставник немачког језика Томић Адриана Професор немачког језика 

6.  Наставник ликовне културе Матовић Светлана Професор ликовне културе 

7.  Наставник ликовне културе Жигић Алан Професор ликовне културе 

8.  Наставник музичке културе Ђорђевић Марина Професор музичкекултуре 

9.  Наставник историје Минаковић Ненад Професор историје 

10.  Наставник географија Дуганџија Жељко Професор географије 

11.  Наставник физике Комарица Стефан Професор физике 

12.  Наставник математике Слађана Милијић Професор математике 

13.  Наставник математике Медаровић Мирјана Дипломирани математичар 

14.  Наставник биологије Пушковић Даница Професор биологије 

15.  Наставник хемије Лакић Олгица Професор хемије 

16.  Наставник ТиТ Стајчић Иван Професор техничкогобразовања 

17.  Наставник ФВ Банаи Милан Професор физичког васпитања 

18.  Наставник верске наставе Видаковић  Славољуб Теолог 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

1.  Домар – мајстор одржавања Ђурић Драгослав  

2.  Сервирка Сунајко Мира  

3.  Чистачица Дулић Вера  

4.  Чистачица Дом Сњежана  

5.  Чистачица Аничић Невена  

6.  Чистачица Подрашчанин Јелка  

7.  Чистачица Шушак Драгица  

 

* Библиотекар: посао библиотекара, на основу решења директора, поред своје редовне обавезе 

обављаће: Антић Марина – 15,58%; Чокорац Биљана – 20,00%, Анђелић Зорица 11,12% и 

Лечић Винокић Сњежана 3,34%. 
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Наставник ЛАКАТОШ-ЖДЕРО АНА замењиваће и обављаће посао уместо наставнице Дулић 

Катарине која је на боловању. 

Наставник Комарица Стефан замењиваће и обављаће посао уместо наставнице Ракита Иване 

која је на боловању. 

У разредној настави ће радити 7 наставника, а у предметној настави 18 наставника.  

Квалификациона структура колектива Школе (школска спрема, стручни испит, радно искуство 

и радни однос) који ће у школској 2021-2022. години реализовати све планиране активности 

приказан је у Табели 9. 

 

Квалификациона структура колектива Школе у школској 2021-2022. години 

Табела 9. 

Рбр. 
ПРЕЗИМЕ И 

ИМЕ 
ЗВАЊЕ 

ШКОЛСКА 

СПРЕМА 

СТРУЧНИ 

ИСПИТ 

РАДНО 

ИСКУСТВО 

РАДНИ 

ОДНОС 

УПРАВА ШКОЛЕ 

1.  
Деман  

Миланка 

Професор 
историје 

висока ДА 38 неодређено 

2.  
Мандић   

Нада 

Дипломирани  

правник 
висока ДА 23 неодређено 

3.  
Остојић  

Зоран 

Дипломирани 

економиста 
висока ДА 34 неодређено 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

1.  
Калања  

Валерија 

Професор 
педагогије 

висока ДА 36 неодређено 

2.  Библиотекари*      

НАСТАВНО ОСОБЉЕ – РАЗРЕДНА НАСАВА 

1.  
Виторац  

Јована 

Професор разредне 
наставе 

висока НЕ 3  одређено 

2.  
Лакатош Ждеро 

Ана  

Професор разредне 

наставе 
висока НЕ 6 одређено 

3.  
Ћурчин  

Маја 

Наставник разредне 
наставе 

виша ДА 35 неодређено 

4.  
Рајда  

Зорица 

Професор разредне 

наставе 
висока ДА 34 неодређено 

5.  
Вулић 

Милена 

Професор разредне 

наставе 
висока НЕ 6 одређено 

6.  
Стојчевска  

Клаудија 

Професор разредне 

наставе 
висока ДА 31 неодређено 

7.  
Тривунчић  

Драгица 

Професор разредне 

наставе 
висока ДА 32 неодређено 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ – ПРЕДМЕТНА НАСАВА 

1.  
Анђелић  

Зорица 
Професор српског језика висока ДА 27 неодређено 

2.  
Антић  

Марина 
Професор српског језика висока ДА 8 одређено 

3.  
Лечић Винокић 

Сњежана 

Професор енглеског 

језика 
висока ДА 24 неодређено 

4.  
Чокорац  

Биљана 

Професор енглеског 
језика 

висока ДА 18 неодређено 

5.  
Томић  

Адриана 

Наставник немачког 

језика 
висока НЕ 1 одређено 

6.  
Матовић  

Светлана 

Професор ликовне 
културе 

висока ДА 25 неодређено 

7.  
Жигић  

Алан 

Професор ликовне 

културе 
висока ДА 10 неодређено 

8.  
Ђорђевић  

Марина 

Професор музичке 
културе 

висока ДА 26 неодређено 
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9.  
Минаковић  

Ненад 
Професор историје висока ДА 6 неодређено 

10.  
Дуганџија  

Жељко 
Професор географије висока ДА 20 неодређено 

11.  
Комарица 

Стефан 
Професор физике висока НЕ 0 одређено 

12.  
Слађана 

Милијић 
Професор математике висока НЕ 0 одређено 

13.  
Медаровић  

Мирјана 

Дипломирани 
математичар 

висока ДА 19 неодређено 

14.  
Пушковић  

Даница 
Професор биологије висока ДА 15 неодређено 

15.  
Лакић 

Олгица 
Професор хемије висока ДА 21 неодређено 

16.  
Стајчић  

Иван 

Професор техничког 

образовања 
висока ДА 32 неодређено 

17.  
Банаи  

Милан 

Професор физичког 
васпитања 

висока ДА 35 неодређено 

18.  
Видаковић   

Славољуб 
Теолог висока ДА 13 неодређено 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

1.  
Ђурић  

Драгослав 

Домар – мајстор 

одржавања 
 II степен ДА 21 неодређено 

2.  
Сунајко  

Мира 
Сервирка  II степен ДА 16 неодређено 

3.  
Дулић  

Вера 
Чистачица 

ОШ 

I степен 
 36 неодређено 

4.  
Дом  

Сњежана 
Чистачица 

ОШ 

I степен 
 4 неодређено 

5.  
Аничић  

Невена 
Чистачица 

ОШ 

I степен 
 7 одређено 

6.  
Подрашчанин 

Јелка 
Чистачица 

ОШ 
I степен 

 26 неодређено 

7.  
Шушак  

Драгица 
Чистачица 

ОШ 

I степен 
 31 неодређено 

 

 

* Библиотекар: посао библиотекара, на основу решења директора, поред своје редовне обавезе 

обављаће: Антић Марина – 15,58%; Чокорац Биљана – 20,00%, Анђелић Зорица 11,12% и 

Лечић Винокић Сњежана 3,34%. 

 

Квалификациона структура наставног кадра је задовољавајућа у односу на законске прописе, јер је 

стручност заступљена у свим предметима. Обавеза школе је да пријем нових запослених врши на 

основу Закона о основама система образованња и васпитања. Квалификациона структура колектива 

Школе у школској 2021-2022. години показује да је настава у потпуности стручно заступљена.  

 

 

На основу одредби Закона о основама система образовања и васпитања, а у складу са 

ПРАВИЛНИКОМ о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања и васпитања и чињенице да поједини запослени у Школи 

прописане норме часова реализују у две и више Школа, сачињен је распоред норми часова у 

колективу Школе (Табела 10) у школској 2021-2022. години. 

 

 



27 

 

Распоред норме часова запослених у колективу Школе у школској 2021-2022. години 

Табела 10. 

Рбр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНО МЕСТО 

НОРМЕ ЧАСОВА и Рад запослених по школама 

ОШ „22. август“ Буковац Рад у  

2. ОШ 

(Норма) 

Рад у  

3. ОШ 

(Норма) 

УКУПНО 

НОРМА 

ЗАПОСЛЕНОГ 

СЛЕДУЈЕ 

Извршиоца 

ИМА 

(Норма) 

УПРАВА ШКОЛЕ 

1.  
Деман  

Миланка 
Директор школе 1 100 %   100 % 

2.  
Мандић   
Нада 

Секретар школе 0,5 50 % 50 %  100 % 

3.  
Остојић  

Зоран 

Администрати-

вно-финанцијски 

радник 

0,5 50 % 50 %  100 % 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

1.  
Калања  

Валерија 
Педагог 1 100 %   100 % 

2.  

Антић Марина 
Чокорац Биљана,  

Анђелић Зорица 

Лечић Винокић 

Сњежана 

Библиотекар* 0,5 

15,58 % +  

20,00 % + 
11,12 % + 

3,34% 

  

50 % 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ – РАЗРЕДНА НАСАВА 

1.  
Виторац  

Јована 
Наставник 

разредне наставе 
1 100 %   100 % 

2.  
Лакатош Ждеро 

Ана  
Наставник 

разредне наставе 
1 100 %   100 % 

3.  
Ћурчин  

Маја 
Наставник 

разредне наставе 
1 100 %   100 % 

4.  
Рајда  

Зорица 
Наставник 

разредне наставе 
1 100 %   100 % 

5.  
Вулић 

Милена 
Наставник 

разредне наставе 
1 100 %   100 % 

6.  
Стојчевска  

Клаудија 
Наставник 

разредне наставе 
1 100 %   100 % 

7.  
Тривунчић  

Драгица 
Наставник 

разредне наставе 
1 100 %   100 % 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ – ПРЕДМЕТНА НАСАВА 

1.  
Анђелић  
Зорица 

Наставник 

српског језика 
1 88,88 % 

  100 % 

Рад у Библиотеци  11,12% 

2.  
Антић  
Марина 

Наставник 

српског језика 
1 50,00 % 

  85,58 % Рад у Библиотеци  15,58 % 

Грађанско 

васпитање 
 20 % 

3.  
Лечић Винокић 
Сњежана 

Наставник 

енглеског језика 
1 96,66 % 

  100 % 

Рад у Библиотеци  3,34 % 

4.  
Чокорац  

Биљана 

Наставник 

енглеског језика 
1 40,00 % 

ДА  60,00 % 

Рад у Библиотеци  20,00 % 

5.  
Томић  
Адриана 

Наставник 

немачког језика 
1 66,66%   66,66 % 

6.  
Матовић  

Светлана 
Наставник 

ликовне културе 
1 35,00 % ДА  35,00 % 

7.  
Жигић  
Алан 

Наставник 

ликовне културе 
1 5,00 %  ДА 5,00 % 
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8.  
Ђорђевић  

Марина 
Наставник 

музичке културе 
1 35,00 % ДА  35,00 % 

9.  
Минаковић  

Ненад 

Наставник 

историје 
1 55,00 % 

  65,00 % Свакодневни 

живот у 

прошлости 

 10,00 % 

10.  
Дуганџија  

Жељко 

Наставник 

географија 
1 55,00% 

ДА  65,00 % 

Чувари природе  10,00 % 

11.  
Комарица 

Стефан 

Наставник  

физике 
1 50,00 %   50,00 % 

12.  
Милијић 

Слађана  
Наставник 

математике 
1 22,22 %   22,22 % 

13.  
Медаровић  

Мирјана 
Наставник 

математике 
1 111,11 %   111,00 % 

14.  
Пушковић  

Даница 

Наставник 

биологије 
1 60,00 % 

ДА  65,00 % 

Домаћинство  5,00 % 

15.  
Лакић 
Олгица 

Наставник хемије 1 30,00 % ДА  30,00 % 

16.  
Стајчић  
Иван 

Наставник ТиТ 1 70,00 % 

  100 % Информатика и 

рачунарство 
 30,00 % 

17.  
Банаи  
Милан 

Наставник ФВ 1 97,50 %   97,50 % 

18.  
Видаковић   

Славољуб 
Наставник  

верске наставе 
1 45,00 %   45,00 % 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

1.  
Ђурић  

Драгослав 
Домар – мајстор 

одржавања 
1 100 %   100 % 

2.  
Сунајко  

Мира 

Сервирка  51,67 %   
100 % 

Чистачица  48,33 %   

3.  
Дулић  

Вера 
Чистачица 1 100 %   100 % 

4.  
Дом  

Сњежана 
Чистачица 1 100 %   100 % 

5.  
Аничић  

Невена 
Чистачица 1 100 %   100 % 

6.  
Подрашчанин  

Јелка 
Чистачица 1 100 %   100 % 

7.  
Шушак  

Драгица 
Чистачица 1 100 %   100 % 

 

 

2.1.6. Подела часова обавезне наставе недељно на наставнике  

Подела часова обавезне наставе недељно на наставнике (Табела 11.) извршена је у складу са 

одредбама: 

1) ЗАКОНА о основама система образовања и васпитања, ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 

27/2018 - др. закон, 10/2019, и 6/2020): 

 Члан 144. 
- Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има 

дозволу за рад (у даљем тексту: лиценца). 

- Лице из става 2. тач. 1)–3) овог члана може да обавља послове наставника, васпитача и 

стручног сарадника без лиценце, најдуже две године од дана заснивања радног односа у 

установи. 
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 Члан 159. 
- Пуно радно време запосленог у установи износи 40 сати недељно. 

- Непуно радно време запосленог у установи, у смислу овог Закона, јесте радно време краће 

од пуног радног времена.  

- Наставнику, васпитачу и стручном сараднику сваке школске године директор решењем 

утврђује статус у погледу рада са пуним или непуним радним временом, на основу 

програма образовања и васпитања, Годишњег плана рада и поделе часова за извођење 

обавезних предмета и изборних програма и активности, у складу са Планом и програмом 

наставе и учења. 

 Члан 160. 
- У оквиру пуног радног времена у току радне недеље, норма непосредног рада 

наставника је:  

o 24 школска часа (у даљем тексту: час) непосредног рада са ученицима, од чега 20 

часова наставе обавезних предмета, изборних програма и активности, с тим да се 

непосредни рад до 24 часа допуњује другим активностима (допунски, додатни, 

индивидуални, припремни рад и други облици рада) у складу са наставним планом. 

- Стручни сарадник у установи у оквиру пуног радног времена у току радне недеље 

остварује 30 сати свих облика непосредног рада са децом, ученицима, наставницима, 

васпитачима, педагошким асистентима, родитељима, односно другим законским 

заступницима деце и ученика и другим сарадницима.  

- Структуру и распоред обавеза наставника, васпитача и стручног сарадника у оквиру радне 

недеље утврђује установа Годишњим планом рада. 
 

2) 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): 

 Члан 3. став 3 
- Наставник предметне наставе има 20 часова, а наставник предмета језика и 

књижевности и математике има 18 часова обавезне наставе недељно. 

 Члан 4. 

- Наставнику предметне наставе може се одредити највише 26 часова обавезне наставе 

недељно у току једне школске године, уколико се конкурсом не може обезбедити 

наставник који испуњава прописане услове. 

 Члан 9. 
- Наставник може имати и већи број од 24, односно 26 часова наставе недељно, утврђени у чл. 

3 и 4 овог Правилника. Ако наставник има већи број од прописаних часова обавезне 

наставе, неће обављати друге послове из члана 5 овог Правилника, тако да му укупан број 

часова не прелази 40 часова рада недељно. 

 Члан 10. 
- За припремање и планирање обавезне наставе и непосредног рада у изборној настави 

утврђује се за наставника предметне наставе 10 часова, а за наставника предмета језика 

и књижевности и математике 12 часова недељно. 

- Годишњим програмом рада школе утврђује се структура радног времена наставника, тако да 

часови непосредног рада са ученицима, из чл. 3 и 5 овог правилника, износе 24 часа, 

припрема и планирање наставе 10, односно 12 часова. 

 Члан 11. 
- У оквиру недељног пуног радног времена стручни сарадник и васпитач има 30 часова 

непосредног рада са ученицима, родитељима ученика, наставницима и другим стручним 

сарадницима школе, на остваривању програма рада и 10 часова недељно за припрему и 

планирање тих послова. 
 

3) ПЛАНОВИ наставе и учења од 1. до 8. разреда за школску 2021-2022. годину 
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Подела часова обавезне наставе недељно на наставнике у школској 2020-2021. години 

Табела 11. 

Рбр. 
Презимe и име 

НАСТАВНИКА 

ПРЕДМЕТ – Изборни 

програми – Активности 

БРОЈ ЧАСОВА ОБАВЕЗНЕ НАСТАВЕ У ТОКУ НЕДЕЉЕ ПО РАЗРЕДИМА - ОДЕЉЕЊИМА УКУПНО 

ЧАСОВА I-1 II-1 II-2 III-1 III-2 IV-1 IV-2 V-1 VI-1 VI-2 VII-1 VIII-1 VIII-2 

1.  
Виторац         

Јована  
Разредна настава 18                         18 

2.  
Лакатош- 

Ждеро Ана 
Разредна настава    19                       19 

3.  
Ћурчин  

Маја 
Разредна настава   19           19 

4.  
Рајда  

Зорица 
Разредна настава    18          18 

5.  
 Вулић 

Милена 
Разредна настава     18         18 

6.  
Стојчевска 

Клаудија 
Разредна настава      18        18 

7.  
Тривунчић 

Драгица 
Разредна настава       18       18 

8.  Видаковић 

Славољуб 
Верска настава 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 9 

9.  
Лечић-Винокић 

Сњежана 
Енглески језик 2     2 2  2  2 2  2   2  2 18 

10.  
Чокорац     

Биљана 
Енглески језик   2 2 2 2         8 

11.  
Томић  

Адриана 
Немачки језик 

  

  
           2 2 2 2 2 2 12 

12.  
Анђелић      

Зорица 
Српски језик 

  

  
            4 4   4  4  16 

13.  
Антић           

Марина 

Српски језик 
  

  
            5         4  9 

Грађанско васпитање        1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 4 
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Рбр. 
Презимe и име 

НАСТАВНИКА 

ПРЕДМЕТ – Изборни 

програми – Активности 

БРОЈ ЧАСОВА ОБАВЕЗНЕ НАСТАВЕ У ТОКУ НЕДЕЉЕ ПО РАЗРЕДИМА - ОДЕЉЕЊИМА УКУПНО 

ЧАСОВА I-1 II-1 II-2 III-1 III-2 IV-1 IV-2 V-1 VI-1 VI-2 VII-1 VIII-1 VIII-2 

14.  
Медаровић 

Мирјана 
Математика                4  4 4  4 4 20 

15.  
Милијић 

Слађана  
Математика               4        4 

16.  
Минаковић 

Ненад 

Историја              1 2 2 2 2 2 11 
Свакодневни живот 

у прошлости 
           1 1 2 

17.  Дуганџија 

Жељко 

Географија              1 2 2 2 2 2 11 

Чувари природе         1 1    2 

18.  
Пушковић 

Даница 

Биологија              2  2  2 2 2 2 12 

Домаћинство           1   1 

19.  
Лакић 

Олгица 
Хемија                     2 2 2 6 

20.  
Комарица 

Стефан 
Физика                 2 2 2 2 2 10 

21.  
Стајчић 

Иван 

Техника и технологија               2 2 2 2  2  2 12 
Информатика и  

рачунарство 
             2 1 1 2  1 1  8 

22.  
Банаи           

Милан 

Физичко и здравствено  

васпитање 
             3+0,5 3+0,5 3+0,5 3  3  3 19,5 

23.  
Матовић 

Светлана 
Ликовна култура              2 1 1  1 1 1 7 

24.  
Жигић           

Алан 

Цртање, сликање  

и вајање 
               1          1 

25.  
Ђорђевић 

Марина 
Музичка култура              2 1 1 1 1 1 7 

26.  
Калања     

Валерија 
ЧОС                         1 1 
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2.1.7. Преглед ангажовања директора, стручних сарадникаи наставника у стручним 

органима, школским Тимовима и Ђачким и Ученичким организацијама 

У складу са одредбама Законa о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", 

бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019  и 6/2020), чланом 130 прописано је: 

А) Стручни органи oсновне школе јесу:  

1) наставничко веће,  

2) одељењско веће,  

3) стручно веће за разредну наставу,  

4) стручно веће за области предмета,  

5) стручни активи за развојно планирање и за развој школског програма и  

6) други стручни активи и тимови, у складу са Статутом.  

Б) Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, координатори 

стручних тимова и стручни сарадници.  

В) У установи директор образује следеће тимове:  

1) тим за инклузивно образовање;  

2) тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;  

3) тим за самовредновање;  

4) тим за обезбеђивање квалитета и развој установе;  

5) тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;  

6) тим за професионални развој;  

7) друге тимове за остваривање одређеног задатка, програма или пројекта.  

 

У складу са одредбама наведених Закона и Статута школе, на основу Одлуке директора у школској 

2021-2022. години, Школа ће имати и следеће стручне органе школе: Наставничко веће, 

Одељењска већа; Стручно веће за разредну наставу; Стручно веће за области предмета 

(Стручно веће за област језичких предмета, Стручно веће за област природно-математичких 

предмета, Стручно веће за област друштвено-хуманистичких предмета, Стручно веће за 

област вештина и уметничких предмета); Стручни актив за развојно планирање; Стручни 

актив за развој школског програма и Педагошки колегијум.  

 

А) Састав стручних органа Школе: 

1) Наставничко веће (НВ) у Школи чине сви наставници и стручни сарадници. Оно је највиши 

стручни орган који интезивно прати, усмерава и координира целокупан образовно-васпитни 

процес у Школи. Својом активношћу, која је регулисана Статутом школе, одлучује и доприноси 

остваривању циљева и задатака Школе, посебно у реализацији свих садржаја Годишњих планова 

рада. Наставничко веће радиће на седницама које ће се одржавати једанпут месечно (а по 

потреби и чешће) током школске године, а након сваког састанка обавезно је да сачини извештај 

и исти деловодно заведе. Наставничким већем председава и руководи директор Школе. 

Састав Наставничког већа (НВ): 

1. председник: Деман Миланка (директор) 

2. записничар Томић Адриана (наставник немачког језика) 

3. чланови: сви наставници и стручни сарадници 

 

2) Одељенско веће разредне наставе (1. до 4. разред) и предметне наставе (5. до 8. разред).  

Састав Одељенског већа разредне наставе (1. до 4. разред) 

1. председник: Вулић Милена (наставник разредне наставе) 

2. чланови: сви наставници разредне наставе 

 

Састав Одељенског већа предметне наставе (5. до 8. разред) 

1. председник: Минаковић Ненад (наставник историје) 

2. чланови: сви наставници предметне наставе 
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3) Стручно веће за разредну наставу (СВРН) у Школи чине сви наставници који реализују 

наставу у првом циклусу образовања и васпитања и исти ради у складу са Статутом Школе.  

Састав Стручног већа за разредну наставу (СВРН) 

1. председник: Виторац Јована (наставник разредне наставе) 

2. члан: Лакатош Ждеро Ана (наставник разредне наставе) 

3. члан: Ћурчин Маја  (наставник разредне наставе) 

4. члан: Рајда Зорица (наставник разредне наставе) 

5. члан: Вулић Милена (наставник разредне наставе) 

6. члан: Стојчевска Клаудија (наставник разредне наставе) 

7. члан: Тривунчић Драгица  (наставник разредне наставе) 

 

 

4) Стручно веће за области предмета (СВОП) чине наставници који изводе наставу из групе 

сродних предмета. Стручно веће за област предмета у Школи чине: 

1) Стручно веће за област језичких предмета 

2) Стручно веће за област природно-математичких предмета 

3) Стручно веће за област друштвено-хуманистичких предмета 

4) Стручно веће за област вештина и уметничких предмета 

 

4.1. Стручно веће за област језичких предмета (СВЈП) у Школи чине сви наставници који 

реализују наставу из групе језичких предмета (Српски, Енглески и Немачки језик), и 

исти ради у складу са Статутом Школе 

Састав Стручног већа за област језичких предмета (СВЈП)  

1. председник: Лечић Винокић Сњежана  (наставник енглеског језика)  

2. члан: Анђелић Зорица  (наставник српског језика) 

3. члан: Антић Марина  (наставник српског језика) 

4. члан: Чокорац Биљана  (наставник енглеског језика) 

5. члан: Томић Адриана (наставник немачког језика) 

 

4.2. Стручно веће за област природно-математичких предмета (СВПМП) у Школи чине 

наставници који изводе наставу из групе природно-математичких предмета 
(Биологија, Математика, Информатика и рачунарство, Физика и Хемија), и исти ради 

у складу са Статутом Школе.  

Састав Стручног већа за област природно-математички предмета (СВПМП)  

1. председник: Комарица Стефан (наставник физике)  

2. члан: Пушковић Даница  (наставник биологије) 

3. члан: Милијић Слађана (наставник математике) 

4. члан: Медаровић Мирјана  (наставник математике) 

5. члан: Лакић Олгица (наставник хемије) 

 

4.3. Стручно веће за област друштвено-хуманистичких предмета (СВДХП) у Школи чине 

наставници који изводе наставу из групе друштвено-хуманистичких предмета 

(Историја, Верска настава, Грађанско васпитање, Географија и Физичко и здравствено 

васпитање), и исти ради у складу са Статутом Школе.  

Састав Стручног већа за област друштвено-хуманистичких предмета (СВДХП)  

1. председник: Минаковић Ненад  (наставник историје) 

2. члан: Дуганџија Жељко (наставник географије) 

3. члан: Банаи Милан  (наставник физичког и здравственог васпитања)  

4. члан: Видаковић  Славољуб  (наставник верске наставе) 

5. члан: Антић Марина (наставник грађанског васпитања) 
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4.4. Стручно веће за област вештина и уметничких предмета (СВВУП) у Школи чине 

наставници који изводе наставу из групе предмета вештина и уметности (Техника и 

технологија, Ликовна и Музичка култура), и исти ради у складу са Статутом Школе.  

Састав Стручног већа за област вештина и уметничких предмета (СВВУП)  

1. председник: Ђорђевић Марина  (наставник музичке културе) 

2. члан: Матовић Светлана  (наставник ликовне културе) 

3. члан: Жигић Алан  (наставник ликовне културе)  

4. члан: Стајчић Иван (наставник технике и технологије)  

 

5) Стручни актив за развојно планирање (САРП) у Школи има десет чланова, од којих је шест 

из редова наставника и стручних сарадника, и по један представник јединице локалне 

самоуправе, Ученичког парламента и Савета родитеља, и исти ради у складу са Статутом Школе.  

Представнике наставника и  стручних сарадника предлаже Наставничко веће, а представника 

јединице локалне самоуправе предлаже Скупштина Града Новог Сада. Представник Ученичког 

парламента и представник Савета родитеља предлажу се из њихових редова. Чланове стручног 

актива за развојно планирање именује Школски одбор. 

Састав Стручног актива за развојно планирање (САРП)  

1. председник: Лакић Олгица (наставник хемије) 

2. члан: Дуганџија Жељко (наставник географије) 

3. члан: Банаи Милан (наставник физичког и здравственог васпитања) 

4. члан: Пушковић Даница (наставник биологије) 

5. члан: Рајда Зорица (наставник разредне наставе) 

6. члан: Вулић Милена (наставник разредне наставе) 

7. члан: Деман Миланка (директор) 

8. члан: Амиџић Јелен   (представник Савета родитеља) 

9. члан: Тодоровић Драган -  (представник локалне самоуправе) 

10. члан: Бошкан Марко  представник Ученичког парламента) 

 

6) Стручни актив за развој Школског програма (САРШП) у Школи чини осам представника 

наставника и стручних сарадника, које именује Наставничко веће, и исти ради у складу са 

Статутом Школе.  

Састав Стручног актива за развој школског прграма (САРШП)  

1. председник: Калања Валерија (педагог) 

2. члан: Матовић Светлана (наставник ликовне културе) 

3. члан: Жигић Алан (наставник ликовне културе) 

4. члан: Ђорђевић Марина (наставник музичке културе) 

5. члан: Антић Марина (наставник српског језика и књижевности) 

6. члан: Медаровић Мирјана (наставник математике) 

7. члан: Деман Миланка (директор) 

 

Б) Педагошки колегијум чине председници Стручних већа и стручних актива, координатори 

стручних тимова и стручни сарадници.  

Састав Педагошког колегијума (ПК)  

1. председник: Деман Миланка (директор) 

2. записничар - члан ПК  

3. члан: Виторац Јована (председник Стручног већа за разредну наставу) 

4. члан: Лечић Винокић Сњежана  (председник Стручног већа за област језичких предмета) 

5. члан: Комарица Стефан (председник Стручног већа за област природно-математичких 

предмета) 

6. члан: Минаковић Ненад (председник Стручног већа за област друштвено-хуманистичких 

предмета) 

7. члан: Ђорђевић Марина (председник Стручног већа за област вештина и уметничких 

предмета) 
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8. члан: Лакић Олгица (председник Стручног актива за развојно планирање) 

9. члан: Калања Валерија (председник Стручног актива за развој школског програма) 

10. члан: Медаровић Мирјана (координаторТима за иклузивно образовање) 

11. члан: Томић Адриана (координатор Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања) 

12. члан: Антић Марина (координатор Тима за самовредновање) 

13. члан: Деман Миланка (координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе) 

14. члан: Тривунчић Драгица (координатор Тима за развој међупредметних компентенција 

и предузетништво) 

15. члан: Рајда Зорица (координатор Тима за стручно усавршавање и професионални развој) 

16. члан: Анђелић Зорица (координатор Тима за професионалну оријентацију) 

17. члан: Стојчевска Клаудија (координатор Тима за културну и јавну делатност школе) 

18. члан: Пушковић Даница (координатор Тима за естетско-еколошко уређење школе) 

19. члан: Дуганџија Жељко (координатор Тима за награђивање) 

 

В) Састав школских Тимова: 

У складу са одредбама наведених Закона и Статута школе, на основу Одлуке директора у школској 

2021-2022. години, Школа ће имати и следеће школске Тимове: 

1) Тим за инклузивно образовање 

Састав Тима за инклузивно образовање: 

 Медаровић Мирјана – координатор 

 Лечић Винокић Сњежана - члан 

 Вулић Милена - члан 

 Виторац Јована - члан 

 Тривунчић Драгица - члан 

 Антић Марина – члан 

 Деман Миланка – члан 

 Калања Валерија - члан 

 представник Савета родитеља Милошев Марић Марија – члан 

 представник Ученичког парламента Томљановић Ивона – члан 
 

2) Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

Састав Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: 

 Томић Адриана – координатор 

 Стајчић Иван – члан 

 Деман Миланка – члан 

 Калања Валерија – члан 

 Антић Марина – члан 

 Банаи Милан – члан 

 Минаковић Ненад – члан 

 представник Савета родитеља Подрашчаним Марина - члан 
 

3) Тим за самовредновање 

Састав Тима за самовредновање: 

 Антић Марина - координатор 

 Медаровић Мирјана - члан 

 Томић Адриана - члан 

 Виторац Јована - члан 

 Пушковић Даница – члан 

 Вулић Милена – члан 

 Чокорац Биљана - члан 

 Деман Миланка - члан 

 Калања Валерија - члан 

 представник Савета родитеља Штоковац Светлана - члан 

 представник Ученичког парламента Кнежевић Дуња - члан 
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4) Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Састав Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе: 

 Деман Миланка (директор)  

 Калања Валерија (председник Стручног актива за развој школског програма) - члан 

 Лакић Олгица (председник Стручног актива за развојно планирање) – члан 

 Антић Марина (координаторТима за самовредновање) - члан 

 Мандић Нада (секретар) - члан 

 представник Савета родитеља Ердељан Јелена - члан 

 представник Ученичког парламента Марчета Милана - члан 
 

5) Тим за развој међупредметних компентенција и предузетништво 

Састав Тима за развој међупредметних компентенција и предузетништво: 

 Тривунчић Драгица - координатор 

 Стојчевска Клаудија - члан 

 Лакатош Ждеро Ана – члан 

 Милијић Слађана - члан 

 Ћурчин Маја - члан 

 Банаи Милан – члан 
 

6) Тим за стручно усавршавање и професионални развој 

Састав Тима за стручно усавршавање и професионални развој: 

 Рајда Зорица - координатор 

 Анђелић Зорица - члан 

 Пушковић Даница - члан 

 Лечић Винокић Сњежана - члан 

 Матовић Светлана - члан 
 

7) Тим за професионалну оријентацију 

Састав Тима за професионалну оријентацију: 

 Анђелић Зорица – координатор 

 Минаковић Ненад - члан 

 Калања Валерија - члан 

 Деман Миланка - члан 
 

8) Тим за културну и јавну делатност школе 

Састав Тима за културну и јавну делатност школе: 

 Стојчевска Клаудија – координатор 

 Ђорђевић Марина - члан 

 Анђелић Зорица - члан 

 Антић Марина - члан 

 Матовић Светлана - члан 

 Лечић Винокић Сњежана - члан 

 Тривунчић Драгица - члан 

 Ћурчин Маја - члан 

 Лакатош Ждеро Ана – члан 

 Видаковић Славољуб - члан 
 

9) Тим за естетско-еколошко уређење школе 

Састав Тима за естетско-еколошко уређење школе: 

 Пушковић Даница - координатор 

 Вулић Милена - члан 

 Матовић Светлана - члан 

 Стојчевска Клаудија - члан 
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10) Тим за награђивање 

Састав Тима за награђивање: 

 Дуганџија Жељко – координатор 

 Минаковић Ненад - члан 

 Лакатош Ждеро Ана – члан 

 

У складу са одредбма Закона о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 

101/2017, 27/2018 – др. Закон и 10/2019), чланом 52 пропоисано је: 

 Школа је дужна да води Летопис за сваку школску годину.  

 Летопис садржи податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада, као и 

друге податке од значаја за представљање школе.  

 Школа Летопис објављује на својој интернет страни до 1. октобра за претходну школску 

годину.  

 Школа је дужна да има своју интернет страну. 

 

У складу са наведеним Законом и чланом, а на основу Одлуке директора у школској 2021-2022. 

години: 

 Летопис Школе израђује: Рајда Зорица 

 Администратор Школског сајта биће: Стајчић Иван  

 Aдминистратор “Мoodle” платформе за учење: Стајчић Иван 

 Координатори за рад и коришћење ес Дневника су: Медаровић Мирјана и Рајда Зорица 

 

Г) Дечје и ученичке организације у Школи: 

У складу са одредбма Закона о основном образовању и васпитању пропоисано је: 

– чланом 51  

 Школа може да има своје организације деце и ученика, а може да се повезује и са 

организацијама деце и ученика ван школе (организација горана, планинара, извиђача и 

сл.), у складу са Законом.  

 чланом 68 За ученике седмог и осмог разреда организује се Ученички парламент, у складу са 
Законом.  

 Ученички парламент на крају сваке школске године доставља Извештај о свом раду 

Школском одбору и Савету родитеља школе. 

 

У складу са одредбама наведених Закона и Статута школе, на основу Одлуке директора у школској 

2021-2022. години, Школа ће имати и следеће Дечје и Ученичке организације у Школи: 

1) Ученички парламент 

 Милијић Слађана – координатор 

 Комарица Стефан – заменик 

 

2) Дечји савез 

 Ћурчин Маја – координатор 

 Антић Марина – заменик 

 

3) Подмладак Црвеног крста 

 Видаковић Славољуб - координатор 

 Лечић Винокић Сњежана - заменик 

 

4) Волонтери 

 Дуганџија Жељко – координатор 

 Минаковић Ненад - заменик 

 

5) Вршњачки тим 

 Чокорац Биљана - координатор 

 Банаи Милан - заменик 
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2.1.8. Преглед ангажовања настаника на дежурству у школи 

Дежурство у Школи (Табела 11) изводе главни дежурни наставник, дежурни наставници и помоћно 

– техничко особље, у складу са процесом раеализације наставе. 

 

Током ове школске године Школа ће радити у две смене. Прва смена почиње са радом у 8,00 

часова, а друга  у 13,15 часова. Ученици од 5. до 8. разреда  стално су у првој смени. Ученици 1. 

и 3.,  2. и 4. разреда смењиваће се недељно. 

 

Преглед ангажовања наставника на дежурству у школи 

Табела 11. 

ПРВА СМЕНА (ПРЕ ПОДНЕ) 

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Даница 

Пушковић 

Жељко  

Дуганџија 

Сњежана 

Лечић-Винокић 

Ненад 

Минаковић 

Марина  

Антић 

Адриана  

Томић  

Светлана  

Матовић 

Мирјана 

Медаровић 

Милан  

Банаи 

Иван  

Стајчић 

Слађана 

Милијић 

Зорица  

Анђелић 

Марина 

Ђорђевић 

Олгица  

Лакић 

Комарица 

Стефан 

Јована  

Виторац 

Милена 

Вулић 

Биљана 

Чокорац 

Зорица  

Рајда 

Славољуб 

Видаковић 

Драгица 

Тривунчић 

Клаудија 

Стојчевска 
 

Маја  

Ћурчин 

Ана  

Лакатош-Ждеро 

ДРУГА СМЕНА (ПОПОДНЕ) 

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Јована  

Виторац 

Милена 

Вулић 

Јована  

Виторац 

Зорица  

Рајда 

Милена 

Вулић 

Драгица 

Тривунчић 

Клаудија 

Стојчевска 

Ана  

Лакатош-Ждеро 

Маја  

Ћурчин 

Ана  

Лакатош-Ждеро 
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2.1.9. 40-то часовне (недељне) радне обавезе наставника у школској 2020-2021. години 

40-то часовне (недељне) радне обавезе наставника у школској 2021-2022. години (Табела 12) срачунате су сумирањем свих релевантних података 

(из претходних табела) за сваког појединог наставника. 

Табела 12. 
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Презимe и име 

НАСТАВНИКА 
О

Б
А

В
Е

З
Н

И
 Н

А
С

Т
А

В
Н

И
 

П
Р

Е
Д

М
Е

Т
И

 

О
Б

А
В

Е
З
Н

И
 И

З
Б

О
Р

Н
И

 

П
Р

Е
Д

М
Е

Т
И

 

С
Л

О
Б

О
Д

Н
Е

 Н
А

С
Т

А
В

Н
Е

  

А
К

Т
И

В
Н

О
С

Т
И

 

Д
О

П
У

Н
С

К
А

 н
а

ст
а
в

а
 

Д
О

Д
А

Т
Н

А
 н

а
ст

а
в

а
 

Ч
О

С
 

В
а

н
н

а
ст

а
в

н
е
 

а
к

т
и

в
н

о
с
т
и

 -
 С

е
к

ц
и

је
 

У
К

У
П

Н
О

 

И
Н

Д
И

В
И

Д
У

А
Л

Н
А

 

П
Р

И
П

Р
Е

М
А

 

Р
У

К
О

В
О

Ђ
Е

Њ
Е

 

С
т
р

у
ч

н
и

м
 в

е
ћ

и
м

а
 и

 

а
к

т
и

в
и

м
а
 Ш

к
о
л

е 

Р
У

К
О

В
О

Ђ
Е

Њ
Е

 

Ш
к

о
л

с
к

и
м

 Т
и

м
о

в
и

м
а
  
  
  
 

и
 У

ч
е
н

и
ч

к
и

м
 

о
р

г
а

н
и

за
ц

и
ја

м
 

Д
Е

Ж
У

Р
С

Т
В

О
  
  
  
  
  
  
  
  
  

у
 Ш

к
о
л

и
 

П
е
д

а
г
о

ш
к

а
 

д
о

к
у

м
е
н

т
а

ц
и

ја
 

С
т
р

у
ч

н
о
 у

са
в

р
ш

а
в

а
њ

е 

Р
а

д
 с

а
 р

о
д

и
т
ељ

и
м

а
 

А
д

и
н

и
с
т
р

а
т
о

р
 

Ш
к

о
л

с
к

о
г
 с

а
јт

а
  

К
о

о
р

д
и

н
а

т
о

р
и

 

е
с
Д

н
е
в

н
и

к
а
 

З
а

п
и

с
н

и
к

 

Н
а

ст
а

в
н

и
ч

к
о

г 
в

е
ћ

а
 

Л
е
т
о

п
и

с
 Ш

к
о

л
е 

О
С

Т
А

Л
И

 П
О

С
Л

О
В

И
 

У
К

У
П

Н
О

 

С
 В

 Е
 Г

 А
 

1.  
Виторац         

Јована 
18   1  1  20 10 1  1 1 1 1     5 20 40 

2.  
Лакатош Ждеро 

Ана 
19   1  1  21 10.5   1 1 1 1     4.5 19 40 

3.  
Ћурчин             

Маја 
19   1  1  21 10.5  1 1 1 1 1     3.5 19 40 

4.  
Рајда              

Зорица 
18   1 1 1  21 10.5  1 1 1 1 1  1  1 1.5 19 40 

5.  
Вулић 

Милена 
18   1 1 1  21 10.5   1 1 1 1     4.5 19 40 

6.  
Стојчевска 

Клаудија 
18   1 1 1  21 10.5  1 1 1 1 1     3.5 19 40 

7.  
Тривунчић 

Драгица 
18   1 1 1  21 10.5  1 1 1 1 1     3.5 19 40 

8.  
Видаковић 

Славољуб 
 9      9 4.5  1 0.5 1 1 1      9 18 

9.  
Лечић-Винокић 

Сњежана  
18   1 1 1  21 10.5 1  1 1 1 1     3.5 19 40 

10.  
Чокорац      

Биља на 
8      1 9 4.5  1 1 1 1 1     5.5 15 24 

11.  
Томић 

Адриана 
12   1 1   14 7  1 1 1 1 1   1   13 27 
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12.  
Анђелић 

Зорица 
16   1 1 1  19 9.5  1 1 1 1 1     6.5 21 40 

13.  
Антић           

Марина 
9 4  1 1 1  16 8  1 1 1 1 1     5 18 34 

14.  
Медаровић 

Мирјана 
20   1 1 1  23 11.5  1 1 1 1 1  1   3.5 21 44 

15.  
Милијић 

Слађана 
4   0.5 0.5   5 2.5  1 0.5 0.5 0.5 0.5      5.5 10.5 

16.  
Минаковић 

Ненад 
11  2 1 1 1  16 8 1  0.5 0.5 0.5 0.5      11 27 

17.  
Дуганџија 

Жељко 
11  2 1   1 15 7.5  1 0.5 0.5 1 0.5      11 26 

18.  
Пушковић 

Даница 
12  1 1 1  1 16 8  1 0.5 0.5 1 0.5      11.5 27.5 

19.  
Лакић 

Олгица 
6   0.5 0.5   7 3.5 1  0.5 0.5 0.5 0.5      6.5 13.5 

20.  
Комарица  

Стефан 
10   0.5 0.5   11 5.5 1  0.5 0.5 1 0.5      9 20 
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21.  
Стајчић 

Иван 
20         1 2 23 11.5     1 1 1 1 1       0.5 17 40 

22.  
Банаи 

Милан 
19.5           1 20.5 10.3     1 1 1 1         4.25 18.5 39 

23.  
Матовић 

Светлана 
7           1 8 4     0.5 0.5 0.5 0.5           6 14 

24.  
Жигић               

Алан 
    1         1 0.5     0.5                 1 2 

25.  
Ђорђевић 

Марина 
7           1 8 4     0.5 0.5 0.5 0.5           6 14 

26.  
Калања     

Валерија 
          1   1 0.5           0.5           1 2 
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2.2. Материјално-технички ресурси и услови  

 

На основу ПРАВИЛНИКА о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање 

делатности основне школе (Службени гласник РС - Просветни гласник   број 5/2019 и 16/2020.),  

наша Школа је класификована као основна школа као посебна установа, капацитета и за мање 

од 480 ученика, која се оснива у случају када на удаљености до 2 km не постоји друга основна 

школа (осим у јединицама локалне самоуправе које имају статус града). 

 

 

Наведеним Правилником прописани су НОРМАТИВИ школског простора, опреме и наставних 

средстава у основној школи.Прописани нормативи садрже минимум захтева које оснивач основне 

школе мора да обезбеди. 

 

У складу са наведеним Правилником пред Школу се поставља обавеза да у току ове школске 

године (током зимског распуста) изврши сравњење следујућег и имајућег стања (следује – има 

– недостаје) и да извештај о стварном стању достави надлежним установама на даље 

поступање.  
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3. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ  

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  у Нашој школи у школској 2021/2022. 

години реализоваће се: 

 У месецу августу, 31. августа 2021. године, реализоваће се Пријем првака у 17.00 часова, на 

отвореном простору школе. 

 У месецу септембру за све ученике настава ће се организовати свакодневно у школи кроз 

непосредан образовно-васпитни рад – I модул, а на основу Обавештења за школе – ОДЛУКА 

ТИМА о моделима наставе за пошетак школске 2021/2022. године, Министартсво просвете, 

науке и технолошког развоја број. 601-03-00033/2021-15 од 27. августа 2021. године. 

 01. 09. 2021. године, пре подне прво крећу 1. и 3. разред, а следеће недеље мењају редослед и 

прво крећу 2. и 4. разед (недељна смена по разредима). Настава пре подне почиње у 8.00 часова, 

а поподне у 13.15 часова. 

 Ученици предметне наставе (5-8. разред) наставу похађају пре подне од 8.00 часова. 

 Часови обавезне наставе, као и осталих облика образовно-васпитног рада трају 45 минута.  

 Уколико школа пређе на  II модул  или  III модул користиће се ПЛАТФОРМА којu je школа 

користити prošle godine - ГУГЛ  УЧИОНИЦА (за коју се у определио највећи број наставника на 

основу искуства из претходног периода) и Мајкрософт тимс. Наставници ће по потреби 

користити ВИБЕР и МЕЈЛ). 

 

Образовно-васпитни рад у Школи за школску 2021-2022. годину организоваће се и реализовати 

сходно одредбама важећих Планова наставе и учења за 1. до 8. разред и Календара образовно 

васпитног рада. 

 

3.1. Организација наставе  

Организација наставе у школској 2021-2022. години реализоваће се према приказаном Плану 

наставе и учења (Табела 13). 
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА за школску 2021-2022. годину 
Табела-13. 

 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ПРВИ ЦИКЛУС ДРУГИ ЦИКЛУС 

Рбр. 
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 
РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. 

Српски језик (од 1. дп 4. разреда)         

Српски језик и књижевност  

(од 5. дп 8. разреда)         

5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 4 144 4 144 4 136 

2. Страни језик (ЕНГЛЕСКИ) 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 4 144 4 144 4 144 4 136 

4. Свет око нас 2 72 2 72             

5. Природа и друштво     2 72 2 72         

6. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 2 72 1 36 1 36 1 34 

7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 2 72 1 36 1 36 1 34 

8. 

Физичко и здравствено  

васпитање  
3 108 3 108 3 108 3 108 2 

72+ 
54 

126 

2 

72+ 
54 

126 

3 108 3 102 

9. Дигитални свет 1 36 1 36             

10. Историја         1 36 2 72 2 72 2 68 

11. Географија         1 36 2 72 2 72 2 68 

12. Биологија         2 72 2 72 2 72 2 68 

13. 
Техника и технологија  

(од 5. до 8. разредa) 
        2 72 2 72 2 72 2 68 

14. 

Информатика и рачунарство                      

(од 5. до 8. разредa) 
        1 36 1 36 1 36 1 34 

15. Физика           2 72 2 72 2 68 

16. Хемија             2 72 2 68 

 
УКУПНО: А 20 720 21 756 20 720 20 720 24 918 25 954 28 1008 28 952 

Рбр. 
Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

(ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ) 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. 
Верска настава или Грађанско 

васпитање1 
1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Други страни језик (НЕМАЧКИ)         2 72 2 72 2 72 2 68 

 
УКУПНО: Б 1 36 1 36 1 36 1 36 3 108 3 108 3 108 3 102 

 
УКУПНО: А + Б 21 756 22 792 21 756 21 756 27 1026 28 1062 31 1116 31 1054 

 

 

Рбр. 
В. СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ2 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

  Годишњи фонд часова – ИЗАБРАНИ:         1 36 1 36 1 36 1 34 

1. Цртање, сликање и вајање         1 36       

2. Чувари природе           1 36     

1. Домаћинство             1 36   

2. Свакодневни живот у прошлости               1 34 

 УКУПНО: В         1 36 1 36 1 36 1 34 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети,  

изборни програми и активности 

 

Рбр. 

Г. ОБЛИК 

ОБРАЗОВНО - 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 
РАЗРЕД 

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

ПЕТИ 
РАЗРЕД 

ШЕСТИ 
РАЗРЕД 

СЕДМИ 
РАЗРЕД 

ОСМИ 
РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 21 756 22 792 21 756 21 756 27 1026 28 1062 31 1116 31 1054 

2. Пројектна настава3     1 36 1 36         

3. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 34 

4. Додатна настава     1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 34 

5. Настава у природи * 
7-10 дана  

годишње 

7-10 дана  

годишње 

7-10 дана  

годишње 

7-10 дана  

годишње 
        

 

Рбр. 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО - 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 
РАЗРЕД 

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД 

ПЕТИ 
РАЗРЕД 

ШЕСТИ 
РАЗРЕД 

СЕДМИ 
РАЗРЕД 

ОСМИ 
РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Час одељенског старешине 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 34 

2. 
Ваннаставне активности  

(СЕКЦИЈЕ)4 
1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Екскурзија - Излети* 
1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

1-3 дана 

годишње 

до 2 дана 

годишње 

до 2 дана 

годишње 

до 2 дана 

годишње 

до 3 дана 

годишње 

 
1 Ученик бира један од понуђених изборних програма 

2 ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ - СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ - сви ученици 

бирају један од понуђених изборних предмета или слободних активности и исти изучавају до 

краја основног образовања, с тим да ученик има право једном у току циклуса да промени избор 

3 Пројектна настава - као облик образовно-васпитног рада реализује се у 3. и 4. разреду 

4 Ваннаставне активности (СЕКЦИЈЕ) - ученик се опредељује према свом интересовању, на 

основу листе понуђених ваннаставних активности у школи 

* Настава у природи, Екскурзије и Излети планирају се Годишњим планом рада, а реализују се 

у складу са ПРАВИЛНИКОМ o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у 

основној школи "Службени гласник РС", број 30 - 25. априла 2019. ПРИМЕНА од школске 2019-

2020. године 

 

 

Настава у ОШ школске 2021-2022. године реализоваће се према Плановима и Програмима 

прописаним у следећим ПРАВИЛНИЦИМА: 

 

1. разред – ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 10/2017, 12/2018, 15/2018, 18/2018, 1/2019 и 2/2020) 

НАПОМЕНА: Пречишћени текст закључно са изменама објављеним у „Сл. гласнику РС - 

Просветни гласник“, бр. 2/20, које су ступиле на снагу 17. априла 2020. год. а примењују се на 

ученике који уписују први разред основног образовања и васпитања почев од школске 2020/2021. 

год. 
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2. разред – ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 16/2018, 3/2019 и  5/2021) 

НАПОМЕНА: Пречишћени текст закључно са изменама објављеним у „Сл. гласнику РС - 

Просветни гласник“, бр. 5/21, које су ступиле на снагу 7. јула 2021. год. а у примени су почев од 

школске 2021/2022. год. односно од 1. септембра 2021. год. 

3. разред – ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2019, 1/2020 и 6/2020) 

НАПОМЕНА: Пречишћени текст закључно са изменама објављеним у „Сл. гласнику РС - 

Просветни гласник“, бр. 6/20, које су ступиле на снагу 1. јула 2020. год. а примењују се почев од 

школске 2020/2021. год. 

4. разред – ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/2019,  6/2020 и 7/2021) 

НАПОМЕНА: Пречишћени текст закључно са изменама објављеним у „Сл. гласнику РС - 

Просветни гласник“, бр. 7/21, које су ступиле на снагу 26. августа 2021. год. а примењују се почев 

од школске 2021/2022. год. 

5. и 6. разред – ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПЕТИ И 

ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 15/2018, 18/2018, 3/2019, 3/2020 и 6/2020) 

НАПОМЕНА: Пречишћени текст закључно са изменама објављеним у „Сл. гласнику РС - 

Просветни гласник“, бр. 6/20, које су ступиле на снагу 1. јула 2020. год. а примењују се почев од 

школске 2020/2021. год. 

 

7. и 8. разред – ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 18/2018) 

НАПОМЕНА: Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, а примењиваће се почев од школске 

2020/2021. године, у делу који се односи на план наставе и учења за седми разред основног 

образовања и васпитања и почев од школске 2021/2022. године, у делу који се односи на план 

наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања. 

 

7. разред – ПРАВИЛНИК О ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2019, 1/2020, 6/2020, 8/2020 и 5/2021) 

НАПОМЕНА: Пречишћени текст закључно са изменама објављеним у „Сл. гласнику РС - 

Просветни гласник“, бр. 5/21, које су ступиле на снагу 7. јула 2021. год. а у примени су почев од 

школске 2021/2022. год. односно од 1. септембра 2021. год. 

8. разреди– ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/2019, 2/2020, 6/2020 и 5/2021) 

НАПОМЕНА: Пречишћени текст закључно са изменама објављеним у „Сл. гласнику РС - 

Просветни гласник“, бр. 5/21, које су ступиле на снагу 7. јула 2021. год. а у примени су почев од 

школске 2021/2022. год. односно од 1. септембра 2021. год.
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3.2. Списак уџбеника и приручника 

СПИСАК усвојених уџбеника ОШ „22. август“ за школску 2021-2022. годину, постављен је на сајт школе и приказан је у Табелама 14а до 14ж. 

 

 

Табела-14а 

ПРВИ РАЗРЕД 

Наставни 

предмети 

Назив 

издавача 
Наслов џбеника писмо Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

 
 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

 

 
„ЕДУКА” 

Нови буквар – уџбеник  

за први разред основне школе, ћирилица 
Бранка Матијевић,  

Љиљана Вдовић,  

Ранка Јанаћковић 
650-02-00171/2018-07 

од 25.4.2018. 
Нови буквар – наставни листови  

за први разред основне школе, ћирилица 

Читанка за први разред основне 

школе, ћирилица 

Моња Јовић, 

мр Иван Јовић 

 
МАТЕМАТИКА 

 
„ЕДУКА” 

Математика 1а, уџбеник  

за први разред основне школе, ћирилица 
Ивана Јухас 

650-02-00164/2018-07 

од 27.4.2018. Математика 1б, уџбеник  

за први разред основне школе, ћирилица 

 
СВЕТ ОКО НАС 

 
„ЕДУКА” 

СВЕТ ОКО НАС 1, уџбеник  

за први разред основне школе, ћирилица 
Ивана Јухас 

650-02-00068/2018-07 

од 16.4.2018. 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

„НОВИ 

ЛОГОС“ 

Музичка култура 1, уџбеник  

за први разред основне школе, ћирилица 

Драгана Михајловић 

Бокан, 

Марина Ињац 

650-02-00169/2018-07 

од 25.4.2018. 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 
„ЕДУКА” 

Ликовна култура 1, уџбеник  

за први разред основне школе, ћирилица 
Мариа Бузаши Марганић 

650-02-00067/2018-07 

од 27.4.2018. 

ЕНГЛЕСKИ 

ЈЕЗИК 
„ФРЕСКА” 

SMILES 1, енглески језик за први разред основне 

школе, уџбеник са електронским додатком 
Jenny Dooly 

650-02-00061/2018-07  

од  27.4.2018. 
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Табела-14б 

ДРУГИ  РАЗРЕД 

Наставни 

предмети 

Назив 

издавача 
Наслов уџбеника писмо Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

 

 

 
 

„БИГЗ 

школство” 

У срцу знања, Читанка, српски језик за други 

разред основне школе 

Јован Љуштановић, 

Зорица Рацић 

650-02-00183/2019-07 

од  20.5.2019. 

Од гласa до реченице, граматика за други разред 

основне школе 
Мирјана Стакић 

Латиница,  

уџбеник за други разред основне школе 
Мирјана Стакић 

Радна свеска,  

српски језик за други разред основне школе 

Мирјана Стакић, 

Јован Љуштановић, 

Зорица Рацић 

МАТЕМАТИКА 
„БИГЗ 

школство” 

Математика 2 , уџбеник за други разред основне 

школе 
Сања Маричић, 

Драгица Ђуровић 

650-02-00186/2019-07 

од 21.5.2019 
Математика 2 , радни листови за други разред 

основне школе  (први и други део); уџбенички 

комплет, ћирилица 

СВЕТ ОКО НАС 
„БИГЗ 

школство” 

Свет око нас,  уџбеник за други разред основне 

школе 
 

Сања Благданић, 

Зорица Ковачевић, 

Славица Јовић 

650-02-00178/2019-07 

од 21.5.2019. Свет око нас,  радна свеска за други разред 

основне школе; уџбенички комплет, ћирилица 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

„БИГЗ  

школство” 

Музичка култура 2, уџбеник за други разред 

основне школе, ћирилица 

Весна Марковић, 

Вања Хршак 

650-02-00185/2019-07 

од 10.5.2019. 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

„БИГЗ  

школство” 

Ликовна култура 2, ликовна култура за други 

разред основне школе, ћирилица 

Кристинка Селаковић, 

Бојана Проле 

650-02-00173/2019-07 

од 9.5.2019. 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 
„ФРЕСКА” 

Smiles 2, енглески језик за други разред 

основне школе (уџбеник из два дела и два 

аудио ЦД-а) 

Jenny Doolеy 
650-02-00135/2019-07 

од 21.5.2019. 
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Табела-14в 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Наставни 

предмети 

Назив 

издавача 
Наслов уџбеника писмо Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

 

 

 

 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

 

„БИГЗ 

школство” 

СРПСКИ ЈЕЗИК 3 за трећи разред основне школе; 

уџбенички комплет; ћирилица 

Читанка, 

Српски језик за трећи разред основне школе 

Зорица Цветановић, 

Даница Килибарда 

 

650-02-00513/2019-07 

од 26.12.2019. 
Радна свеска уз Читанку  

Српски језик за трећи разред основне школе 

Зорица Цветановић, 

Даница Килибарда 

Граматика, 

уџбеник са радном свеском ‒ Српски језик 

за трећи разред основне школе 

Мирјана Стакић 

 

МАТЕМАТИКА 

 

„БИГЗ 

школство” 

Математика 3, уџбеник за трећи разред основне 

школе (први и други део) Бранка Јовановић, 

Јелена Русић, 

Наташа Николић Гајић 

650-02-00585/2019-07 

од 27.2.2020. Математика 3, радна свеска за трећи 

разред основне школе; уџбенички комплет; 

ћирилица 

 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

 

„БИГЗ  

школство” 

Природа и друштво 3, уџбеник и радна свеска 

за трећи разред основне школе (први и други део); 

ћирилица 

Сања Благданић, 

Зорица Ковачевић, 

Славица Јовић, 

Александра Петровић 

650-02-00632/2019-07 

од 22.1.2020. 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

„БИГЗ  

школство” 

Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред 

основне школе, ћирилица 
Мила Ђачић 

650-02-00589/2019-07 

од 24.2.2020. 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

„БИГЗ  

школство” 

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи 

разред основне школе; ћирилица 

Кристинка Селаковић, 

Милош Ђорђевић 

650-02-00501/2019-07 

од 10.1.2020. 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 
„ФРЕСКА” 

Smiles 3, енглески језик за трећи разред основне 

школе уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и 

компакт диск) 

Jenny Dooley 
650-02-00515/2019-07 

од 10. 2. 2020. 

ДОДАЦИ ЗА РАД НА ДАЉИНУ 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

(дигитална 

верзија) 

„Школа плус” Физичко васпитање за 3. разред основне школе 

Драгољуб Вишњић, 

Снежана Радисављевић 

Јанић,  

Ивана Милановић 

650-02-225/2012-06 

од 13. 2. 2013. 
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Табела-14г 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Наставни 

предмети 
Назив издавача Наслов уџбеника писмо Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

 

 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

СРПСКИ ЈЕЗИК 4  за четврти разред основне 

школе уџбенички комплет; ћирилица 

Читанка 4, 

Српски језик за четврти разред основне школе 

Маја Димитријевић 

650-02-00225/2020-07 

од 9. децембра 2020. 

Граматика 4, 

Српски језик за четврти разред основне школе 

Владимир Вукомановић 

Растегорац, 

Вишња Мићић 

Радна свеска 4, 

уз Читанку за четврти разред основне школе 
Маја Димитријевић 

Радна свеска 4, 

уз Граматику за четврти разред основне школе 

Владимир Вукомановић 

Растегорац, 

Вишња Мићић 

МАТЕМАТИКА 
„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Математика 4, 

уџбеник за четврти разред основне школе 

Нела Малиновић 

Јовановић 

650-02-00248/2020-07 

од 17. децембра 2020. 

Математика 4, радна свеска за четврти разред 

основне школе; уџбенички комплет; ћирилица 
  

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Природа и друштво 4, 

уџбеник за четврти разред основне школе (1. и 2. 

део); ћирилица 

Вера Бојовић, 

Драгица Тривић, 

Виолета Богдановић, 

Винко Ковачевић 

650-02-00321/2020-07 

од 19. јануара 2021. 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Музичка култура 4, уџбеник за четврти разред 

основне школе; ћирилица 
Маја Обрадовић 

650-02-00154/2020-07 

од 4. септембра 2020. 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

„THE ENGLISH 

BOOK“ 

Project 1, Serbian Edition, 

енглески језик за четврти разред основне школе; 

четврта година учења; уџбенички комплет 

(уџбеник и радна свеска) 

Аутор уџбеника:  

Tom Hutchinson;  
аутори радне свеске:  

Tom Hutchinson,  

Janet Hardy-Gould 

650-02-00339/2020-07  

од 5.1.2021. 

ДОДАЦИ ЗА РАД НА ДАЉИНУ 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

(дигитална 

верзија) 

„Школа плус” Физичко васпитање за 4. разред основне школе 

Драгољуб Вишњић, 

Снежана Радисављевић 
Јанић,  

Ивана Милановић 

650-02-225/2012-06 

од 13. 2. 2013. 
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Табела-14д 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Наставни предмета 
Назив 

издавача 
Наслов уџбеника писмо Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

И 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

„KLETT“ 

Читанка „Расковник” за пети разред основне школе, 

ћирилица 

Зона Мркаљ, 

Зорица Несторовић 

650-02-00127/2018-07 

од 27.4.2018. 

Граматика за пети разред основне школе, ћирилица Весна Ломпар 
650-02-00127/2018-07 

од 27.4.2018. 

ЕНГЛЕСК

И ЈЕЗИК 
„ФРЕСКА” 

RIGHT ON!  енглески језик за пети разред основне 

школе, уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска, три аудио ЦД-а) 

Jenny Dooly 
650-02-00062/2018-07  

од 27.4.2018. 

НЕМАЧКИ  

ЈЕЗИК 

„DATA 

STATUS” 

PRIMA PLUS A1.1, немачки језик за пети разред основне 
школе, прва година учења; уџбенички комплет (уџбеник, 

радна свеска, аудио ЦД) 

Фредерика Јин,  
Луц Рохрман, 

Милена Збранкова 

650-02-00054/2018-07  

од 20.4.2018. 

ИСТОРИЈА 
„НОВИ 

ЛОГОС” 

Историја 5, уџбеник са одабраним историјским 

изворима за пети разред основн ешколе, ћирилица 

др Душко Лопандић, 

Ивана Петровић 

650-02-00174/2018-07 

од 24.4.2018. 

ГЕОГРАФИЈА „KLETT” 
Географија 5, уџбеник  

за пети разред основне школе, ћирилица 

Винко Ковачевић, 

мр Сања Топаловић 

650-02-00058/2018-07 

од 27.4.2018. 

 

БИОЛОГИЈА 

 

„ГЕРУ- 

НДИЈУМ” 

Биологија 5,  

за пети разред основне школе, ћирилица 

др Тијана Прибићевић, др 

Томка Миљановић, 

Славица Нинковић, 

мр Весна Миливојевић 

650-02-00159/2018-07  

од 27.4.2018. 

МАТЕМАТИКА „KLETT" 

Математика, уџбеник  

за пети разред основне школе, ћирилица 

Небојша Икодиновић, 

Слађана Димитријевић 

650-02-00170/2018-07 

од 27. 4. 2018. 

Математика, збирка задатака  

за пети разред основне школе, ћирилица 

Бранислав Поповић, Марија 

Станић, Ненад Вуловић,  

Сања Милојевић 

650-02-00170/2018-07  

од 27. 4. 2018. 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Музичка култура 5, уџбеник  

за пети разред основне школе, ћирилица 

Александра Пaладин, 

Драгана Михајловић 
Бошкан 

650-02-00123/2018-07 

од 27.4.2018. 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 
„ЕДУКА” 

Ликовна култура 5, уџбеник  

за пети разред основне школе, ћирилица 
Јован Мрђеновачки 

650-02-00081/2018-07 

од 27.4.2018. 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Техника и технологија за пети разред основне школе, 

уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкто-
рско моделовање, електронски додатак), ћирилица 

Жељко Васић,  

Дијана Каруовић, Иван 

Ђисалов 

650-02-00103/2018-07  

од 27.4.2018. 

ИНФОРМАТИКА 

И РАЧУНАРСТВО 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Информатика и рачунарство за пети разред основне 

школе, ћирилица 
Владан Стевановић 

650-02-00064/2018-07 

од 25.4.2018. 
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Табела-14ђ 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

Наставни  

предмета 

Назив 

издавача 
Наслов уџбеника  писмо Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

И 

КЊИЖЕВНОСТ 

„KLETT” 

Извор, Читанка  

за шести разред основне школе 

Зона Мркаљ, 

Зорица Несторовић 
650-02-00119/2019-07 

од 27.3.2019. 
Граматика 6, уџбеник за шести разред основне школе Весна Ломпар 

 

ЕНГЛЕСКИ  

ЈЕЗИК 

„THE 

ENGLISH 

BOOK” 

Project 3, енглески језик за шести разре основне школе;  

шеста година учења 

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) 

Аутор уџбеника  

Tom Hutchinson; 

Aутори радне свеске: 

Tom Hutchinson, 

Rod Fricker 

 

650-02-00015/2019-07 

од 11.4.2019. 

НЕМАЧКИ  

ЈЕЗИК 

„DATA 

STATUS” 

Prima Plus A1.2, немачки језик за шести разред основне 

школе (пета година учења) и за шести разред основне 

школе  (друга година учења); 

уџбенички комплет (уџбеник, ЦД, радна свеска) 

Frederike Jin,  

Lutz Rohrmann 

650-02-00030/2019-07 

од 27.3.2019. 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 
„ЕДУКА” 

Ликовна култура 6, уџбеник  

за шести разред основне школе, ћирилица 

Драган Ђорђевић,  

Зоран Игњатовић 

650-02-00441/2018-07 

од 11.4.2019. 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

,,KLETT“ 

 

Музичка култура 6,  

за шести разред основне школе, ћирилица 

Габријела Грујић, 

Маја Соколовић 

Игњатовић,Саша 

Кесић,Биљана Лековић 

650-02-00105/2019-07 

од 11.04.2020. 

ИСТОРИЈА 
„НОВИ 

ЛОГОС” 

Историја 6, уџбеник са одабраним историјским 

изворима за шести разред основне школе, ћирилица 

Душко Лопандић, 

Ивана Петровић 

650-02-00110/2019-07 

од 20.5.2019. 

ГЕОГРАФИЈА „KLETT” 
Географија 6, уџбеник  

за шести разред основне школе, ћирилица 
Тања Парезановић 

650-02-00117/2019-07 

од 21.5.2019. 

ФИЗИКА „KLETT” 

Физика 6, уџбеник  

за шести разред основне школе, ћирилица 
Марина Радојевић 

650-02-00104/2019-07 

од 20.5.2019. 

Физика 6, збирка задатака са лабораторијским 

вежбама 

за шести разред основне школе,уџбенички комплет, 

ћирилица 

Марина Радојевић 
650-02-00104/2019-07 

од 20.5.2019. 
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БИОЛОГИЈА 
„ГЕРУНДИ- 

ЈУМ” 

Биологија за шести разред 

основне школе, ћирилица 

Тихомир Лазаревић,  

мр Весна Миливојевић,  

др Тијана Прибићевић, 

др Томка Миљановић 

 

650-02-00051/2019-07 

од 21.5.2019. 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВА- 

ШТВО” 

 

Техника и технологија 6, за шести 

разред основне школе; уџбенички комплет 

(уџбеник и комплет материјала), ћирилица 

Аутори уџбеника: 

Мирослав Секулић и 

Зоран Луковић  

Аутори комплета 

материјала: 

Далибор Чукљевић, 

Милош Папић 

 

 

650-02-00111/2019-07 

од 20.5.2019. 

ИНФОРМАТИКА 

И 

РАЧУНАРСТВО 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВА- 

ШТВО” 

Информатика и рачунарство за шести разред основне 

школе, ћирилица 

Милош Папић, 

Далибор Чукљевић 

650-02-00057/2019-07 

од 9.5.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА „KLETT” 

Математика, уџбеник  

за шести разред основне, ћирилица 

Небојша Икодиновић, 

Слађана Димитријевић 

650-02-00120/2019-07 

од 10.5.2019. 

Математика, збирка задатака  

за шести разред основне школе, ћирилица; (уџбенички 

комплет) 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић,  

Ненад Вуловић, 

Сања Милојевић 

650-02-00120/2019-07 

од 10.5.2019. 
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Табела-14е 

СЕДМИ РАЗРЕД 

Наставни 

предмета 

Назив 

издавача 
Наслов уџбеника писмо Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕНОСТ 
„KLETT” 

„Плетисанка“,  

Читанка за седми разред основне школе 

Зона Мркаљ, 

Зорица Несторовић 650-02-00525/2019-07 

од 4. 2. 2020. Граматика, српски језик  и књижевност за седми разред 

основне школе 
Весна Ломпар 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

„THE 

ENGLISH 

BOOK” 

Project 4, Serbiан editon, енглески језик за седми  разред 

основне школе; седма година учења;  

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) 
Tom Hutchinson 

650-02-00503/2019-07 

од 4. 2. 2020. 

НЕМАЧКИ  

ЈЕЗИК 

„DATA 

STATUS” 

Prima plus, Deutsch für Jugendliche, A2.1 

Немачки језик – други страни језик за седми разред 

основне школе (трећа година учења)  

уџбенички комплет (уџбеник, ЦД, радна свеска) 

Frederike Jin, 

Lutz ohrmann 

650-02-00441/2019-07 

од 26. 12. 2019. 

ИСТОРИЈА 
„НОВИ 

ЛОГОС” 

Историја 7, уџбеник са одабраним историјским 

изворима за седми разред основне школе, ћирилица 

Чедомир Антић, 

Мања Милиновић 

650-02-00595/2019-07 

од 25.2.2020. 

ГЕОГРАФИЈА „KLETT” 
Географија 7, уџбеник  

за седми разред основне школе, ћирилица 
Тања Плазинић 

650-02-00620/2019-07 

од 28.2.2020. 

 

БИОЛОГИЈА 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВА-

ШТВО” 

Биологија7, уџбеник за седми разред основне школе; 

ћирилица 

Милица Маркелић, 

Ива Лакић, 

Катарина Зељић,  

Невена Кузмановић 

650-02-00404/2019-07 

од 30.12.2019. 

МАТЕМАТИКА „KLETT” 

Математика, уџбеник  

за седми разред основне школе 

Небојша Икодиновић, 

Слађана Димитријевић 

650-02-00536/2019-07 

од 20.1.2020. 

Математика, збирка задатака  

за седми разред основне школе; уџбенички комплет; 

ћирилица 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Сања Милојевић, 

Ненад Вуловић 

650-02-00536/2019-07 

од 20.1.2020. 

ФИЗИКА „KLETT” 

Физика 7, уџбеник  

за седми разред основне школе 
Марина Радојевић 

650-02-00462/2019-07 

од 4.2.2020. 

Физика 7, збирка задатака са лабораторијским 

вежбама за седми разред основне школе,уџбенички 

комплет, ћирилица 

Марина Радојевић 
650-02-00462/2019-07 

од 4.2.2020. 
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ХЕМИЈА 
„НОВИ 

ЛОГОС” 

Хемија 7, уџбеник  

за седми разред основне школе; 

Драгана Анђелковић, 

Татјана Недељковић 

650-02-00579/2019-07  

oд 1.11.2019. 

Хемија 7, лабараторијске вежбе са задацима  

за седми разред основне школе; 

Драгана Анђелковић, 

Татјана Недељковић 

650-02-00579/2019-07  

oд 1.11.2019. 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 
,,KLETT“ 

Музичка култура 7, уџбеник  

за седми разред основне школе; ћирилица 

Габријела Грујић, 

Маја Соколовић 

Игњатовић, 

Саша Кесић, 

Биљана Лековић 

650-02-00573/2019-07 

од 27.01.2020. 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 
„ЕДУКA” 

Ликовна култура 7, уџбеник  

за седми разред основне школе; ћирилица 

Драган Ђорђевић, 

Зоран Игњатовић 

650-02-00483/2019-07 

од 16.01.2020. 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Техника и технологија 7, уџбеник  

за седми разред основне школе, ћирилица 

Иван Ђисалов, 

Дијана Каруовић, 

Иван Палинкаш 

650-02-00464/2019-07 

од 12.2.2020. 

ИНФОРМАТИКА 

И РАЧУНАРСТВО 

„DATA 

STATUS” 

Информатика и рачунарство 7, уџбеник  

за седми разред основне школе; ћирилица 
John Andrew Bios 

650-02-00561/2019-07 

од 11.2.2020. 
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Табела-14ж 

ОСМИ РАЗРЕД 

Наставни предмета 
Назив 

издавача 

Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КИЖЕВНОСТ 

 

„KLETT” 

„Цветник“, читанка за осми разред основне школе 
Зона Мркаљ, 

Зорица Несторовић 650-02-00287/2020-07 

од 16. 12. 2020. Граматика, српски језик за осми разред основне школе Весна Ломпар 

ЕНГЛЕСКИ  

ЈЕЗИК 

„THE 

ENGLISH 

BOOK” 

Project 5, Serbian Edition,  

енглески језик за осми разред основне школе; први 

страни језик, осма година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) 

Tom Hutchinson 
650-02-00338/2020-07 

од 5.1.2021. 

НЕМАЧКИ  

ЈЕЗИК 

„DATA 

STATUS” 

Prima plus, Deutsch für Jugendliche, A2.2 

Немачки језик – други страни језик за осми разред 

основне школе (четврта година учења)  

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска са компакт 

диском) 

Friederike Jin,  

Lutz Rohrmann, 

650-02-00451/2019-07 

od 26.12.2019. 

ИСТОРИЈА 
„НОВИ 

ЛОГОС” 

Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима 

за осми разред основне школе, ћирилица 

Ратомир Миликић,  

Ивана Петровић 

650-02-00309/2020-07  

од 1. марта 2021. 

ГЕОГРАФИЈА „KLETT” 
Географија 8, уџбеник  

За осми разред основне школе, ћирилица 
Тања Плазинић 

650-02-00258/2020-07  

од 1.2.2021. 

БИОЛОГИЈА 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВА-

ШТВО” 

Биологија 8, уџбеникза осми  разред основне школе; 

ћирилица 

Милица Маркелић, 

Ива Лакић, 

Катарина Зељић,  

Невена Кузмановић 

650-02-00134/2020-07 

од 10.9.2020. 

МАТЕМАТИКА "КРУГ" 
Математика 8, Збирка задатака са решењима за 8. 

разред основне школе; уџбенички комплет, ћирилица 

Живорад Ивановић 

Срђан Огњановић 

650-02-00350/2020-07  

од 22.1.2021. 

ФИЗИКА „KLETT” 

Физика 8, уџбеник  

за осми разред основне школе 
Марина Радојевић 

650-02-00256/2020-07 

од 4. децембра 2020. 

Физика 8, збирка задатака са лабораторијским 

вежбама 

за осми разред основне школе,уџбенички комплет, 

ћирилица 

Марина Радојевић 
650-02-00256/2020-07 

од 4. децембра 2020. 
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ХЕМИЈА 
„НОВИ 

ЛОГОС” 

Хемија 8, уџбеник  

за осми разред основне школе; 
Татјана Недељковић 

650-02-00273/2020 -07 

од 11.12.2020. 

Хемија 8, збирка задатака са лабараторијским вежбама  

за осми разред основне школе; 
Татјана Недељковић 

650-02-00273/2020 -07 

од 11.12.2020. 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 
„ЕДУКА” 

Из музичке кутије, уџбеник музичке културе  

за осми разред основне школе; ћирилица 
Борис Марковић 

650-02-00322/2020-07 

од 30.12.2020. 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 
„ЕДУКА” 

Ликовна култура 8, уџбеник  

за осми разред основне школе; ћирилица 

Драган Ђорђевић, 

Зоран Игњатовић 

650-02-00217/2020-07  

од  9.11.2020. 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Техника и технологија 8, уџбеник,  

за осми разред основне школе; ћирилица 
Жељко Васић 

Борислав Дакић 

650-02-00247/2020 -07 

од 13.1.2021. 

ИНФОРМАТИКА 

И РАЧУНАРСТВО 

„DATA 

STATUS” 

Информатика и рачунарство 8, уџбеник  

за осми разред основне школе; ћирилица 
John Andrew Bios 

650-02-00209/2020-07  

од 19.11.2020. 
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3.3. Календар образовно-васпитног рада 

Образовно-васпитни рад у школској 2021-2022. години реализоваће се у складу са 

ПРАВИЛНИКОМ О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ са седиштем на 

територији АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ за школску 2021/2022. годину, 

(„Службени лист АПВ“, број 23 од 28.маја 2020. године. ПРИМЕНА од 01. септембра 2021. године. 

Правилник је у целости постављен на сајт школе и доступан ученицима, њиховим родитељима, 

наставницима и свим осталим заинтересованим лицима. 

 

У складу са наведеним Правилником, образовно-васпитни рад у нашој школи, у школској 2021-

2022. години реализоваће се по следећем: 

 Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току два 

полугодишта. 

Прво полугодиште почиње 1. септембра 2021. године, а завршава се 23. децембра 2021. године. 

Прво полугодиште има 80 наставни дан. 

Друго полугодиште почиње 17. јануара 2022. године и завршава се: 

- 07. јуна 2022. године, за ученике осмог разреда и има 90 наставних дана и 

- 21. јуна 2022. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 100 наставних дана. 

 Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 петодневних 

наставних недеља, односно 180 наставних дана. 

 Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневних наставних 

недеља, односно 170 наставних дана. 

 У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да 

школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и 

наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја 

петодневних наставних седмица, односно наставних дана. 
 

 Квартали у школској 2021-2022. години (изузев у случају када због угрожености безбедности 

и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим 

планом рада, буду равномерно распоређени): 

– Први квартал има 40 наставних дана и почиње у среду, 01. септембра 2021. године, а 

завршава се у уторак, 26. октобра 2021. године. Седница Наставничког већа одржаће се 

у петак, 29. октобра 2021. године. 

– Други квартал (крај првог полугодишта) има 40 наставних дана, почиње у среду, 27. 

октобра 2021. године, а завршава се у четвртак, 23. децембра 2021. године. Седница 

Наставничког већа одржаће се у среду, 29. децембра 2021. године. 

– Трећи квартал има 50 наставних дана и почиње у понедељак, 17. јануара 2022. године, 

а завршава се у четвртак, 31. марта 2022. године. Седница Наставничког већа одржаће 

се у уторак, 5. априла 2022. године. 

– Четврти квартал (крај другог полугодишта): 

o Има 40 наставних дана за ученике осмог разреда, завршава се у уторак 07. јуна 

2022. године. Седница Наставничког већа одржаће се у петак, 10. јуна 2022. 

године. 

o Има 50 наставних данaза ученике од првог до седмог разреда, завршава се у 

уторак, 21. јуна 2022. године. Седница Наставничког већа одржаће се у среду, 29. 

јуна 2022. године. 
 

 У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. 

Зимски распуст почиње 24. децембра 2021. године, а завршавасе 16. јануара 2022. године. 

Пролећни распуст почиње 15. априла 2022. године, а завршава се 25. априла 2022. године.  

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње 22. јуна 2022. године, а завршава 

се 31. августа 2022. године.  

За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се 

31. августа 2022. године. 
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 За време зимског распуста, школа ће одржавати допунску наставу према плановима 

наставника. 

 

 Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25. 03. 2022. године и у 

суботу, 26. 03. 2022. године, а завршни испит у среду, 22. 06. 2022. године, четвртак, 23. 06. 

2022. године и петак, 24. 06. 2022. године. 

 

 У среду, 06. октобра 2021. године настава се изводи према распореду часова за петак.  

 У суботу, 02. априла 2022. године настава се изводи према распореду часова за понедељак.  

 

 Школа је обавезна да планира два радна дана на нивоу школске године 

Радне суботе: 

– субота - 11. септембар 2021. године – „Буковачки маратон“ 

– субота - 14. мај 2022. године: 

– за организовање и реализацију активности из области изборних предмета (грађанско 

васпитање, верска настава и др.), ваннаставних активности, спортских активности, 

области екологије и заштите животне средине, културно-уметничке активности, као на 

пример:  

- одлазак у верске објекте – цркве, манастири и храмови,  

- одлазак у музеје и галерије, спомен збирке,  

- обилазак етно кућа, историјских налазишта, 

- одлазак у национални парк, природне резервате,  

- организовање акција озелењавања и уређења школе и околине,  

- активности у локалној заједници,  

- спортски сусрети, 

- сусрети школа,  

- организован одлазак на едукативне и креативне радионице, 

- организовање мини истраживачких пројеката,  

- забавна међуодељењска дружења (квиз такмичење, прослава рођендана, игранке). 

 

 Биће организована посета  ученика међународном сајму образовања „Путокази“ у Новом 

Саду.  

 

 Избор и распоред републичких такмичења ученика основних школа, биће одређен програмом 

такмичења и смотри ученика основних школа и Стручним упутством о организовању такмичења 

и смотри ученика основних и средњих школа, за школску 2021/22. годину. За ученике који не 

буду учествовали на такмичењима, наведени дани су наставни.  

 

 Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и диплома 

по завршетку првог, односно другог полугодишта: 

 Саопштавање успеха ученика и подела ђачких књижицана крају првог полугодишта 

реализоваће се дана 30. децембра 2021. године. 

 Саопштавање успеха ученика и подела сведочанства и диплома на крају другог полугодишта 

(за ученике 8. разреда) реализоваће се дана 14. јуна 2022. године. 

 Саопштавање успеха ученика и подела сведочанства, ђачких књижицана на крају другог 

полугодишта (за ученике 1. до 7. разреда) реализоваће се дана 30. јуна 2022. године. 

 

 У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и другим 

празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11). 

У школи се обележава: 

- 21. октобар - Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, као радни и наставни 

дан 
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- 8. новембар - Дан просветних радника 

- 11. новембар - Дан примирја у Првом светском рату, као нерадни и ненаставни дан 

- 27. јануар - Свети Сава – школска слава, као радни и ненаставни дан 

- 15. фебруар - Сретење – Дан државности, који се празнује 15. и 16. фебруара 2022. године, 

као нерадни дани 

- 22. април - Дан сећања на жртве холокауста, геноцида идругих жртава фашизма у Другом 

светском рату, као радни и наставни дан 

- 1. мај - Празник рада, који се празнује 1, 2. и 3. маја 2022. године, као нерадни дани 

- 9. мај - Дан победе као радни и наставни дан. 

 

 Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане 

верских празника: 

- Православни верници - на први дан крсне славе; 

- Припадници верских заједница које обележавају верскепразнике по Грегоријанском односно 

Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев од Великог 

петка закључно са другим даном празника; 

- Припадници Исламске заједнице – 02. маја 2022. године, први дан Рамазанског бајрама и 20. 

јула 2022. године, први дан Курбан-бајрама. 

- Припадници Јеврејске заједнице – 16. септембра 2021. године, на први дан Јом Кипура и 16. 

априла 2022., први дан Пасха или Песах. 

 

 Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи  национални 

празници националних мањина: 

- за мађарску националну заједницу: 

* 15. март – Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49 

* 20. август – Дан Светог Стевана и 

* 23. октобар – Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године 

 

- за бошњачку националну заједницу: 

* 11. мај – Дан Бошњачке националне заставе 

* првидан Рамазанског бајрама 

* првидан Курбанског бајрамаи 

* 20. новембар – Дан ЗАВНОС-а. 

 

- за буњевачку националну заједницу: 

* 02. фебруар – Дан великог прела 

* 23. фебруар – Дани збора првогНационалногсавета 

* 15. август – Дан Дужијанце и 

* 25. новембар – Дан када је 1918. године у Новом Саду одржана Велика Народна скупштина 

Срба, Буњеваца и осталих Словена 

 

- за хрватску националну заједницу: 

* 19. март – благдан Светог Јосипа, 

* 19. јун – датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића, 

* 16. октобар – датум рођења бана Јосипа Јелачићаи 

* 15. децембар – датум оснивања Хрватског националног вијећа. 

 

- за румунску националну заједницу: 

* 15. јануар – датум рођења националног песника Миха и Еминескуа, 

* 04. септембар – празник Велике госпојине, 

* 01. децембар – Национални празник Румуније и 

* 07. децембар – Дан националног савета. 
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- за русинску националну заједницу: 

* 17. јануар – Дан Русина. 

 

- за украјинску националну заједницу: 

* 17. мај – Дан украјинске заједнице уСрбији и 

* 14. октобар – Дан украјинскиххероја. 

 

- за македонску националнузаједницу: 

* 02. август - Илинден – Дан устанка народа Македоније противТурака, 

* 08. септембар – Дан државности Републике Македоније, 

* 11. октобар – Дан борца и 

* 16. децембар – Дан Националног савета. 

 

- за немачку националну заједницу: 

* 15. децембар – Дан оснивања националног савета. 

 

- за ромску националну заједницу: 

* 14. јануар - Василица, 

* 03. петакумарту – Бибија, 

* 08. април – Међународни  дан Ром аи 

* 06. мај - Ђурђевдан. 

 

- за бугарску националнузаједницу: 

* 03. март –Дан ослобођења од турског ропства, 

* 24. мај – Дан Кирила и Методија и 

* 01. новембар – Дан народних будитеља. 

 

- за чешку националну заједницу: 

* 04. фебруар – Дан чешке књижевности, 

* 28. март – Дан образовања, 

* 16. мај – Дан националног савета, 

* 28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и 

* 04. октобар – Дан чешкогјезика. 

 

- за словачку националнузаједницу 

* први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности. 

 

 

 

Табеларни преглед школског Календара за школску 2021/2022. годину приказан је у Табели 15. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

Табела 15. 
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3.4. Дневни ритам наставних активности - сатница 

 

Током ове школске године Школа ће радити у две смене (Табела 16).  

Прва смена почиње са радом у 8,00 часова, а друга  у 13,15 часова.  

Ученици од 5. до 8. разреда  стално су у првој смени.  

Ученици 1. и 3., и 2. и 4. разреда смењиваће се недељно. 

 

Дневни ритам наставних активности - сатница 

                                                                                                             Табела 16. 

ПРВА СМЕНА (ПРЕПОДНЕ) 

Школски час Почетак часа Крај часа Одмор (мин.) 

Претчас 0. 7,05 7,50 10 мин. 

1. 8,00 8,45 5 мин. 

2. 8,50 9,35 15 мин. 

3. 9,50 10,35 15 мин. 

4. 10,50 11,35 5 мин. 

5. 11,40 12,25 5 мин. 

6. 12,30 13,15  

7. 13,15 14,00 15 мин. 

8. 14,15 15,00  

ДРУГА СМЕНА (ПО ПОДНЕ) 

Школски час Почетак часа Крај часа Одмор (мин.) 

Претчас 0. 12,30 13,15  

1. 13,15 14,00 15 мин. 

2. 14,15 15,00 5 мин. 

3. 15,05 15,50 5 мин. 

4. 15,55 16,40 5 мин. 

5. 16,45 17,30 5 мин. 

6. 17,35 18,20  
 

 

 

3.5. Распореди 

Распоредима се детаљно прецизирају активности наставника и ученика у процесу реализације 

наставе и учења недељно (по данима  и по часовима) и по разредима и одељењима. 

Приказани су следећи распореди за школску 2021-2022. годину: 

 Распоред часова - глобални (Табела 17). 

 Распоред часова - недељни (Табела 17а до 17љ). 

 Распоред планираних контролних и писмених провера и задатака дужих од 15 минута за ПРВИ 

и ДРУГИ циклус образовања (Табела 18а и 18б). 

 Распоред допунске и додатне наставе (Табела 19а и 19б). 

 Распоред слободних активности (Табела 20). 

 Распоред часова одељењских старешина (Табела 21). 

 Распоред термина за пријем родитеља (Табела 22а и 22б). 

 Распоред – Дани отворених врата за родитеља (Табела 23). 

 Распоред поста часовима предметних наставника одељењима четвртог разреда (Табела 

24). 
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3.5.1. Распоред часова глобални и недељни 

Глобалним распоредом часова (Табела 17) се прецизира подела предмета на наставнике и њихова 

реализација по разредима и одељењима, а сачинила га је Медаровић Мирјана.  

Недељним распоредом часовава (Табела 17а до 17љ) – се прецизира реализација наставе по 

разредима и одељењима током школске године 
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Распоред часова (глобални) за школску 2021-2022. годину 
Табела 17. 

НАСТАВНИЦИ 

/Предмети 

П О Н Е Д Е ЉА К УТОРАК СРЕДА Ч Е Т В Р Т А К ПЕТАК 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Зорица Анђелић СЈ 71 82 62     61 71 82     62 61 82 71    61 62 82     61 62 71     

Марина Антић СЈ 81 51      
     51 51

г 
    51 81 812 81 51         51 81 71

г
 612 

Сњежана 

Лечић-Винокић 
ЕЈ 

62 61 82 81  
 

   11 71 51 42 41
 81 82 62 61  

 
     11 41

 42
 51 71      

        42 41
   11 

 
          42 41

 11
         

Марина Ђорђевић МК                  51 62 61            51 81 71 82 

Алан Жигић ЛК                        51            

Светлана Матовић ЛК          51 51 81 82            61 62 71         

Жељко Дуганџија Г     71 51 
 81 62  82 61 61

Ч          71 61 62 82 81 62
Ч        

Ненад Минаковић И     81 82 81
с  51 62 61 71 81

 
          71 82

 61 62 82
с     

 
  

Ивана Ракита Ф                62 61 81 82 71
         81 82  71 62 61  

Мирјана Медаровић М 61 62 81 82    62 61 71 81 82   82 81 71 62 61   71 61 62     71 81 82     

Ивана Ступар  М     51   51       51       51              

Даница Пушковић Б 51 71 61 62  
         71 51 81 82             61 62 81 82 71

д 

Олгица Лакић Х        71 82 81               71 81 82         

Милан Банаи ФВ   71 51 82 81  82 81 61         71 62  62 81  51 71 61  82 51 62 61    

Иван Стајчић ИН    61 61 71
и

 51
и

    62 62 71 71     
 51

и
 71

и
 82 82

 81
 81

 51 51 
 62

и
 61

и
 81

и
 82

и    

Адриана Томић НЈ 82 81 51 71 62          61 71 51  81 82             61 62  

Биљана 

Чокорац  
ЕЈ 

   31 32 21 22           32 31 22 21               

   21 22 31 32           22 21 32 31               

Славољуб 

Видаковић 
ВН  

                  11 412 812           312 51 71 612 

                  412 11            212    

Валерија Калања ЧОС              82
Ч                      
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Распоред часова за I разреда Одељењски старешина: ВИТОРАЦ ЈОВАНА 

Табела 17а. 

I  
ПРВА СМЕНА – ПРЕ ПОДНЕ (Дан у недељи) 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Претчас 0. 

07,05 – 07,50 
     

1. час 

08,00 – 08,45 
ЧОС Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. час 

08,50 – 09,35 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. час 

09,50 – 10,35 
Српски језик Енглески језик  

Физичко и здравствено 

васпитање 
Свет око нас Ликовна култура 

4. час 

10,50 – 11,35 
Математика Свет око нас Музичка култура Дигитални свет  Допунска настава 

5. час 

11,40 – 12,25 
 

Физичко и здравствено 

васпитање 

Верска настава /  

Грађанско васпитање  
Енглески језик  

6. час 

12,30 – 13,15 
     

I 
ДРУГА СМЕНА – ПОПОДНЕ  (Дан у недељи) 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Претчас 0. 

12,30 – 13,15 
Енглески језик ЧОС 

Верска настава /  

Грађанско васпитање  
Енглески језик Ликовна култура 

1. час 

13,15 – 14,00 
Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

2. час 

14,15 – 15,00 
Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

3. час 

15,05 – 15,50 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Свет око нас 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Свет око нас Допунска настава 

4. час 

15,55 – 16,40 
 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Музичка култура Дигитални свет   

5. час 

16,45 – 17,30 
     

6. час 

17,35 – 18,20 
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Распоред часова за II -1 одељење  Одељењски старешина: ЛАКАТОШ ЖДЕРО АНА 

Табела 17б. 

II - 1 
ПРВА СМЕНА – ПРЕ ПОДНЕ (Дан у недељи) 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Претчас 0. 

07,05 – 07,50 
     

1. час 

08,00 – 08,45 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. час 

08,50 – 09,35 
Српски језик Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. час 

09,50 – 10,35 
Математука Свет око нас Музичка култура Ликовна култура Свет око нас 

4. час 

10,50 – 11,35 
Енглески језик 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Дигитални свет Ликовна култура 

Верска настава /  

Грађанско васпитање  

5. час 

11,40 – 12,25 
  Енглески језик ЧОС 

Физичко и здравствено 

васпитање 

6. час 

12,30 – 13,15 
     

II - 1 
ДРУГА СМЕНА – ПОПОДНЕ  (Дан у недељи) 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Претчас 0. 

12,30 – 13,15 
Енглески језик  Дигитални свет ЧОС  

1. час 

13,15 – 14,00 
Српски језик Математика Енглески језик Математика Српски језик 

2. час 

14,15 – 15,00 
Математика Српски језик Српски језик Српски језик Математика 

3. час 

15,05 – 15,50 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Свет око нас Математика Ликовна култура 

Верска настава /  

Грађанско васпитање  

4. час 

15,55 – 16,40 
 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Музичка култура Ликовна култура Свет око нас 

5. час 

16,45 – 17,30 
    

Физичко и здравствено 

васпитање 

6. час 

17,35 – 18,20 
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Распоред часова за II -2 одељење  Одељењски старешина: ЋУРЧИН МАЈА 

Табела 17в. 

II - 2 
ПРВА СМЕНА – ПРЕ ПОДНЕ (Дан у недељи) 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Претчас 0. 

07,05 – 07,50 
     

1. час 

08,00 – 08,45 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. час 

08,50 – 09,35 
Српски језик Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. час 

09,50 – 10,35 
Математика Свет око нас Дигитални свет Ликовна култура Свет око нас 

4. час 

10,50 – 11,35 
Музичка култура 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Енглески језик Ликовна култура 

Верска настава /  

Грађанско васпитање  

5. час 

11,40 – 12,25 
Енглески језик  

Физичко и здравствено 

васпитање 
ЧОС  

6. час 

12,30 – 13,15 
     

II - 2 
ДРУГА СМЕНА – ПОПОДНЕ  (Дан у недељи) 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Претчас 0. 

12,30 – 13,15 
  Енглески језик  ЧОС  

1. час 

13,15 – 14,00 
Енглески језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. час 

14,15 – 15,00 
Српски језик Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. час 

15,05 – 15,50 
Математика Свет око нас Музичка култура Ликовна култура 

Верска настава /  

Грађанско васпитање  

4. час 

15,55 – 16,40 

Физичко и здравствено 

васпитање 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Дигитални свет Ликовна култура 

Физичко и здравствено 

васпитање 

5. час 

16,45 – 17,30 
     

6. час 

17,35 – 18,20 
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Распоред часова за III -1 одељење  Одељењски старешина: РАЈДА ЗОРИЦА 

Табела 17г. 

III-1 
ПРВА СМЕНА – ПРЕ ПОДНЕ (Дан у недељи) 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Претчас 0. 

07,05 – 07,50 
     

1. час 

08,00 – 08,45 

Физичко и здравствено 

васпитање  
Српски језик Математика Природа и друштво Српски језик  

2. час 

08,50 – 09,35 
Српски језик Математика Српски језик  Српски језик  Математика 

3. час 

09,50 – 10,35 
Математика Природа и друштво Музичка култура Математика Пројектна настава 

4. час 

10,50 – 11,35 
Енглески језик 

Физичко и здравствено 

васпитање 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Ликовна култура 

Верска настава /  

Грађанско васпитање  

5. час 

11,40 – 12,25 
ЧОС Допунска настава Енглески језик Ликовна култура Додатна настава 

6. час 

12,30 – 13,15 
     

III-1 
ДРУГА СМЕНА – ПОПОДНЕ  (Дан у недељи) 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Претчас 0. 

12,30 – 13,15 
Енглески језик   

Физичко и здравствено 

васпитање 
 Пројектна настава 

1. час 

13,15 – 14,00 
ЧОС Српски језик Енглески језик Природа и друштво Математика 

2. час 

14,15 – 15,00 
Математика  Математика Математика Српски језик  Српски језик 

3. час 

15,05 – 15,50 
Српски језик Природа и друштво Српски језик Математика 

Верска настава / 

Грађанско васпитање  

4. час 

15,55 – 16,40 

Физичко и здравствено 

васпитање 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Музичка култура Ликовна култура Допунска настава 

5. час 

16,45 – 17,30 
  Додатна настава  Ликовна култура  

6. час 

17,35 – 18,20 
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Распоред часова за III -2 одељење  Одељењски старешина: ВУЛИЋ МИЛЕНА 

Табела 17д. 

III-2 
ПРВА СМЕНА – ПРЕ ПОДНЕ (Дан у недељи) 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Претчас 0. 

07,05 – 07,50 
     

1. час 

08,00 – 08,45 

Физичко и здравствено 

васпитање  
Српски језик Математика Природа и друштво Српски језик  

2. час 

08,50 – 09,35 
Српски језик Математика Српски језик  Српски језик  Математика 

3. час 

09,50 – 10,35 
Математика Природа и друштво 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Математика Пројектна настава 

4. час 

10,50 – 11,35 
ЧОС 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Енглески језик Ликовна култура 

Верска настава /  

Грађанско васпитање  

5. час 

11,40 – 12,25 
Енглески језик Музичка култура Допунска настава Ликовна култура Додатна настава 

6. час 

12,30 – 13,15 
     

III-2 
ДРУГА СМЕНА – ПОПОДНЕ  (Дан у недељи) 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Претчас 0. 

12,30 – 13,15 
  Енглески језик  Пројектна настава  

1. час 

13,15 – 14,00 
Енглески језик Српски језик Математика Природа и друштво Српски језик 

2. час 

14,15 – 15,00 
Математика Математика Српски језик Српски језик  Математика 

3. час 

15,05 – 15,50 
Српски језик  Природа и друштво 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Математика 

Верска настава / 

Грађанско васпитање  

4. час 

15,55 – 16,40 

Физичко и здравствено 

васпитање 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Музичка култура Ликовна култура Допунска настава 

5. час 

16,45 – 17,30 
ЧОС  Додатна настава Ликовна култура  

6. час 

17,35 – 18,20 
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Распоред часова за IV -1 одељење  Одељењски старешина: СТОЈЧЕВСКА КЛАУДИЈА  

Табела 17ђ. 

IV - 1 
ПРВА СМЕНА – ПРЕ ПОДНЕ (Дан у недељи) 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Претчас 0. 

07,05 – 07,50 
     

1. час 

08,00 – 08,45 
Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. час 

08,50 – 09,35 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. час 

09,50 – 10,35 
Математика Енглески језик Музичка култура Природа и друштво  

Физичко и здравствено 

васпитање 

4. час 

10,50 – 11,35 
Ликовна култура Природа и друштво Пројектна настава Енглески језик ЧОС 

5. час 

11,40 – 12,25 
Ликовна култура 

Физичко и здравствено 

васпитање 

Верска настава / 

Грађанско васпитање 
  

6. час 

12,30 – 13,15 
 Допунска настава    

IV - 1 
ДРУГА СМЕНА – ПОПОДНЕ  (Дан у недељи) 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Претчас 0. 

12,30 – 13,15 
Српски језик Математика 

Верска настава / 

Грађанско васпитање 
Енглески језик Српски језик 

1. час 

13,15 – 14,00 
Математика Енглески језик Српски језик Математика Математика 

2. час 

14,15 – 15,00 
Ликовна култура Српски језик Математика Српски језик ЧОС 

3. час 

15,05 – 15,50 
Ликовна култура Природа и друштво Музичка култура Природа и друштво 

Физичко и здравствено 

васпитање 

4. час 

15,55 – 16,40 

Физичко и здравствено 

васпитање 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Пројектна настава Додатна настава  

5. час 

16,45 – 17,30 
     

6. час 

17,35 – 18,20 
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Распоред часова за IV -2 одељење  Одељењски старешина: ТРИВУНЧИЋ ДРАГИЦА  

Табела 17ж. 

IV - 2 
ПРВА СМЕНА – ПРЕ ПОДНЕ (Дан у недељи) 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Претчас 0. 

07,05 – 07,50 
     

1. час 

08,00 – 08,45 
Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. час 

08,50 – 09,35 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Енглески језик  Математика Српски језик Математика 

3. час 

09,50 – 10,35 
Математика Српски језик Музичка култура Природа и друштво 

Физичко и здравствено 

васпитање 

4. час 

10,50 – 11,35 
Ликовна култура Природа и друштво Пројектна настава ЧОС  

5. час 

11,40 – 12,25 
Ликовна култура 

Физичко и здравствено 

васпитање 

Верска настава / 

Грађанско васпитање 
Енглески језик   

6. час 

12,30 – 13,15 
Допунска настава     

IV - 2 
ДРУГА СМЕНА – ПОПОДНЕ  (Дан у недељи) 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Претчас 0. 

12,30 – 13,15 
Српски језик Енглески језик  

Верска настава / 

Грађанско васпитање 
Математика  Српски језик 

1. час 

13,15 – 14,00 
Математика Математика Српски језик Енглески језик Математика 

2. час 

14,15 – 15,00 
Ликовна култура Српски језик Математика Српски језик 

Физичко и здравствено 

васпитање 

3. час 

15,05 – 15,50 
Ликовна култура Природа и друштво Музичка култура Природа и друштво ЧОС 

4. час 

15,55 – 16,40 

Физичко и здравствено 

васпитање 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Пројектна настава Додатна настава  

5. час 

16,45 – 17,30 
     

6. час 

17,35 – 18,20 
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Распоред часова за V разред 

 

Одељењски старешина: СТАЈЧИЋ ИВАН 

Табела 17з. 

 

V 
Дан у недељи 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Претчас 0. 

07,05 – 07,50 
    ЧОС 

1. час 

08,00 – 08,45 
Биологија  Математика Математика Математика Енглески језик 

2. час 

08,50 – 09,35 
Српски језик и 

књижевност 
Историја Биологија 

Српски језик и 

књижевност 

Физичко и здравствено 

васпитање 

3. час 

09,50 – 10,35 
Немачки језик Ликовна култура Немачки језик 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Музичка култура 

4. час 

10,50 – 11,35 
Физичко и здравствено 

васпитање 
Ликовна култура Музичка култура 

Цртање, сликање и 

вајање 

Српски језик и 

књижевност 

5. час 

11,40 – 12,25 
Математика Енглески језик 

Српски језик и 

књижевност 
Техника и технологија Верска настава 

6. час 

12,30 – 13,15 
Географија 

Српски језик и 

књижевност 

Информатика и 

рачунарство ( II група) 
Техника и технологија  

7. час 

13,15 – 14,00 
Информатика и 

рачунарство ( I група) 
Грађанско васпитање    

8. час 

14,15 – 15,00 
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Распоред часова за VI -1 одељење 

 

Одељењски старешина: МЕДАРОВИЋ МИРЈАНА  

Табела 17и. 

 

VI - 1 
Дан у недељи 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Претчас 0. 

07,05 – 07,50 
 ЧОС    

1. час 

08,00 – 08,45 
Математика 

Српски језик и 

књижевност 
Немачки језик 

Српски језик и 

књижевност 

Српски језик и 

књижевност 

2. час 

08,50 – 09,35 
Енглески језик Математика 

Српски језик и 

књижевност 
Математика 

Информатика и 

рачунарство 

3. час 

09,50 – 10,35 
Биологија  

Физичко и здравствено 

васпитање 
Физика Географија Биологија 

4. час 

10,50 – 11,35 
Техника и технологија Историја Енглески језик Ликовна култура 

Физичко и здравствено 

васпитање 

5. час 

11,40 – 12,25 
Техника и технологија Географија Математика Историја Немачки језик 

6. час 

12,30 – 13,15 
 Чувари природе Музичка култура 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Физика 

7. час 

13,15 – 14,00 
    

Верска настава / 

Грађанско васпитање 

8. час 

14,15 – 15,00 
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Распоред часова за VI -2 одељење 

 

Одељењски старешина: ЛЕЧИЋ ВИНОКИЋ СЊЕЖАНА 

Табела 17ј. 

VI - 2 
Дан у недељи 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Претчас 0. 

07,05 – 07,50 
     

1. час 

08,00 – 08,45 
Енглески језик Математика 

Српски језик и 

књижевност 

Физичко и здравствено 

васпитање 

Информатика и 

рачунарство 

2. час 

08,50 – 09,35 
Математика  Географија Физика 

Српски језик и 

књижевност 

Српски језик и 

књижевност 

3. час 

09,50 – 10,35 
Српски језик и 

књижевност 
Историја Енглески језик  Математика 

Физичко и здравствено 

васпитање 

4. час 

10,50 – 11,35 
Биологија Техника и технологија Математика Географија Биологија 

5. час 

11,40 – 12,25 
Немачки језик Техника и технологија Музичка култура Ликовна култура Физика 

6. час 

12,30 – 13,15 
ЧОС  

Физичко и здравствено 

васпитање 
Историја Немачки језик 

7. час 

13,15 – 14,00 
   Чувари природе 

Верска настава / 

Грађанско васпитање 

8. час 

14,15 – 15,00 
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Распоред часова за VII  разред 

 

Одељењски старешина: АНЂЕЛИЋ ЗОРИЦА 

Табела 17л. 

 

VII 
Дан у недељи 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Претчас 0. 

07,05 – 07,50 
ЧОС     

1. час 

08,00 – 08,45 
Српски језик и 

књижевност 
Хемија Биологија Математика Математика 

2. час 

08,50 – 09,35 
Биологија 

Српски језик и 

књижевност 
Немачки језик Географија Енглески језик  

3. час 

09,50 – 10,35 
Физичко и здравствено 

васпитање 
Математика Математика Историја 

Српски језик и 

књижевност 

4. час 

10,50 – 11,35 
Немачки језик Енглески језик 

Српски језик и 

књижевност 
Хемија Физика 

5. час 

11,40 – 12,25 
Географија Историја 

Физичко и здравствено 

васпитање 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Музичка култура 

6. час 

12,30 – 13,15 
Информатика и 

рачунарство ( I група) 
Техника и технологија Физика Ликовна култура 

Верска настава / 

Грађанско васпитање 

7. час 

13,15 – 14,00 
 Техника и технологија 

Информатика и 

рачунарство ( II група) 
 Домачинство 

8. час 

14,15 – 15,00 
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Распоред часова за VIII -1 одељење 

 

Одељењски старешина: МИНАКОВИЋ НЕНАД 

Табела 17л. 

 

VIII - 1 
Дан у недељи 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Претчас 0. 

07,05 – 07,50 
 ЧОС    

1. час 

08,00 – 08,45 
Српски језик и 

књижевност 
Географија  Енглески језик 

Српски језик и 

књижевност 
Физика 

2. час 

08,50 – 09,35 
Немачки језик 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Математика 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Математика 

3. час 

09,50 – 10,35 
Математика Хемија Биологија Техника и технологија 

Информатика и 

рачунарство 

4. час 

10,50 – 11,35 
Енглески језик Математика Физика Техника и технологија Музичка култура 

5. час 

11,40 – 12,25 
Историја Ликовна култура Немачки језик Хемија 

Српски језик и 

књижевност 

6. час 

12,30 – 13,15 
Физичко и здравствено 

васпитање 
Историја 

Српски језик и 

књижевност 
Географија Биологија 

7. час 

13,15 – 14,00 
Свакодневни живот у 

прошлости 
 

Верска настава / 

Грађанско васпитање 
  

8. час 

14,15 – 15,00 
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Распоред часова за VIII -2 одељење 

 

Одељењски старешина: КАЛАЊА ВАЛЕРИЈА 

Табела 17љ. 

 

VIII - 2 
Дан у недељи 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

Претчас 0. 

07,05 – 07,50 
     

1. час 

08,00 – 08,45 
Немачки језик 

Физичко и здравствено 

васпитање 
Математика Техника и технологија 

Физичко и здравствено 

васпитање 

2. час 

08,50 – 09,35 
Српски језик и 

књижевност   
Хемија Енглески језик  Техника и технологија Физика 

3. час 

09,50 – 10,35 
Енглески језик  

Српски језик и 

књижевност 

Српски језик и 

књижевност 

Српски језик и 

књижевност 
Математика 

4. час 

10,50 – 11,35 
Математика Географија Биологија Историја 

Информатика и 

рачунарство 

5. час 

11,40 – 12,25 
Физичко и здравствено 

васпитање 
Математика Физика Географија Биологија 

6. час 

12,30 – 13,15 
Историја Ликовна култура Немачки језик  Хемија Музичка култура 

7. час 

13,15 – 14,00 
 ЧОС 

Верска настава / 

Грађанско васпитање 

Свакодневни живот у 

прошлости 
 

8. час 

14,15 – 15,00 
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3.5.2. Распоред планираних контролних и писмених провера  
 

У школској 2021-2022. години, распоред планираних контролних и писмених провера и задатака дужих од 15 минута, по циклусима, разредима – 

одељењима, предметима у првом и другом полугодишту приказан је у Табели 18а и 18б. 
 

Распоред планираних контролних и писмених провера и задатака дужих од 15 минута  

за ПРВИ циклус образовања у школској 2021-2022. години 

Табела 18а. 

РАЗРЕД - 

Одељење 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ 

МЕСЕЦ и НЕДЕЉА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ 

IX X XI XII I II III IV V VI 

I - 1 

Српски језик    16.    31. 34. 38. 
Математика 3. 6. 11. 17.  23. 25. 29.  31.  36.  38. 
Свет око нас 5. 7.  15. 19. 23. 28.  36.  

II - 1 

Српски језик 2. 5. 8. 11. 16. 18. 21. 23. 28. 29. 36. 38. 39. 

Математика 2. 5.  8. 11. 13. 17.  20. 24. 26. 29. 35. 39. 

Свет око нас 2. 7.  14.   24. 29.  37. 

II - 2 

Српски језик     2. 5. 8. 11. 16.     18. 21. 23. 28. 29. 36. 38. 39. 

Математика    2. 5. 8. 11. 13. 17.  20. 24. 26. 29. 35. 39.  

Свет око нас        2. 7.        14.   24. 29.  37. 

III - 1 

Српски језик 1. 7. 12. 15.  17.  20.  23. 26.  25. 33. 34.  35. 36.  37. 
Математика 2. 5.  9. 11. 15. 17. 20. 22. 24.  27. 29. 33. 36.  37. 
Природа и друштво 2.  10. 14.   23.  30.  38. 
Енглески језик  6.  11.  15.   23.  28.   32.  37.  

III - 2 

Српски језик 1. 7. 12. 15.  17.  20.  23. 26.  25. 33. 34.  35. 36.  37. 
Математика 2. 5.  9. 11. 15. 17. 20. 22. 24.  27. 29. 33. 36.  37. 
Природа и друштво 2.  10. 14.   23.  30.  38. 
Енглески језик  6.  11.  15.   23.  28.   32.  37.  

IV - 1 

Српски језик 
 

6. 8. 9. 
  

20. 
 

24. 26. 28. 35. 37. 
Математика 4. 7 

 

14. 16. 17. 
 

23. 27. 29. 30. 34. 37. 38.  
Природа и друштво 4.  10. 12. 17.  20. 25. 29. 36.  

Енглески језик 
 

8. 
 

15.  24.   34.  

IV - 2 

Српски језик 
 

6. 8. 9. 10. 12. 
 

20. 
 

24. 26. 28. 35. 37. 
Математика 4. 7. 

 

14. 16. 17. 
 

23. 27. 29. 30. 34. 37. 38. 
Природа и друштво 4.  10. 12. 17.  20. 25. 29. 36.  

Енглески језик  8. 
 

15.  24.   34.  
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Распоред планираних контролних и писмених провера и задатака дужих од 15 минута  

за ДРУГИ циклус образовања у школској 2021-2022. години 

Табела 18б. 

РАЗРЕД 

- 

Одељење 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ 

МЕСЕЦ и НЕДЕЉА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ 

IX X XI XII I II III IV V VI 

V  

- 1 

Српски језик и књ.  8. и 9. 13. 15.  21. 25. 29. 35.  

Математика  7. 10. 14.  16.  20. 25.  28.   38. 

Енглески језик    8. (КЗ)  15. (ПЗ)   24. (КЗ)   34. (ПЗ)  

Немачки језик    15.     33.  

Биологија 5.  12.   23.   33.  

VI  

- 1 

Српски језик и књ.  
6. (КЗ) 

9. (ПЗ) 
 

15. (КЗ) 

16. (ПЗ) 
  

26. (КЗ) 

28. (ПЗ) 
 

33. (КЗ) 

35. (ПЗ) 
 

Математика  7.  10.  15. и 17.   22.  27.  30.  35.  38.  

Енглески језик    8. (КЗ)  15. (ПЗ)   24. (КЗ)   34. (ПЗ)  

Немачки језик    16.     34.  

Биологија  7. 13.    26. 31.   

Физика    15.   24.  32.  

VI  

- 2 

Српски језик и књ. 
 

6. (КЗ) 

9. (ПЗ) 
 

15. (КЗ) 

16. (ПЗ) 
  

26. (КЗ) 

28. (ПЗ) 
 

33. (КЗ) 

35. (ПЗ) 
 

Математика  7.  10.  15. и 17.   22.  27.  30.  35.  38.  

Енглески језик    8. (КЗ)  15. (ПЗ)   24. (КЗ)   34. (ПЗ)  

Немачки језик    16.     34.  

Биологија  7. 13.    26. 31.   

Физика    15.   24.  32.  

VII 
   - 1 

Српски језик и књ. 
 8. (КЗ) 10. (ПЗ) 15. (КЗ) 

16. (ПЗ) 

  25. (ПЗ) 

27. (КЗ) 

 35. (КЗ) 37. (ПЗ) 

Математика  7. и 9.  12.  15.  19.   25.  28.  32.  37.  

Енглески језик    8. (КЗ)  15. (ПЗ)   24. (КЗ)   34. (ПЗ)  

Немачки језик    16.     34.  

Биологија  7. 13.   21.   32.  

Физика   13.   20.   33.  

Хемија  7.   15.    26.   36.   
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РАЗРЕД 

- 

Одељење 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ 

МЕСЕЦ и НЕДЕЉА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ 

IX X XI XII I II III IV V VI 

VIII 

- 1 

Српски језик и књ.  7. и 8.  15.  21. 28. 29. 34.  

Математика 5.  8 13.  16.   21.  25. и 28.   33. и 35.   

Енглески језик    8. (КЗ)  15. (ПЗ)   24. (КЗ)   34. (ПЗ)  

Немачки језик    15.     33.  

Биологија  5. 13.   21. 25.    

Физика   12.      28.  

Хемија  8.  17.    24.  29.    

VIII 

- 2 

Српски језик и књ.  
7. (КЗ) 

8. (ПЗ) 
 

14. (КЗ) 

16. (ПЗ) 
  

26. (КЗ) 

28. (ПЗ) 
31. (КЗ) 35. (ПЗ)  

Математика 5.  8.  13.  16.   21.  25. и 28.   33. и 35.   

Енглески језик    8. (КЗ)  15. (ПЗ)   24. (КЗ)   34. (ПЗ)  

Немачки језик    15.     33.  

Биологија  5. 13.   21. 25.    

Физика   12.      28  

Хемија  8.   17.   24.  29.    
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3.5.3. Распоред допунске и додатне наставе 

Распоред допунске и додатне наставе за ученике 1. до 4. разреда 

у школској 2021-2022. години 

Табела 19а. 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

НАСТАВНИКА 
ПРЕДМЕТ 

ДАН и ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

Виторац Јована 

I-1 

Српски језик 

Математика 
    

10,50 – 11,35 

    15,05 - 15,50 

Лакатош Ждеро Ана  

II-1 

Српски језик 

Математика 
11,40 -12,25     

Ћурчин Маја 

II-2 

Српски језик 

Математика 
 11,40 – 12,25    

Рајда Зорица 

III-1 

Српски језик 

Математика 
 11,40 – 12,25 16,45 – 17,30  

15,55 – 16,40 

11,40 – 12,25 

Вулић Милена 

III-2 

Српски језик 

Математика 
  

11,40 – 12,25 

16,45 – 17,30 
 

15,55 – 16,40 

11,40 – 12,25 
Стојчевска Клаудија 

IV-1 

Српски језик 

Математика 
 12,30 -13,15  15,55 – 16,40  

Тривунчић Драгица 

IV-2 

Српски језик 

Математика 
12,30 -13,15   15,55 – 16,40  

 

НАПОМЕНА: Дан и време реализације допунске наставе уписани су црвеним текстом, а  додатне наставе уписани су плавим текстом 
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Распоред допунске и додатне наставе за ученике 5. до 8. разреда 

у школској 2021-2022. години 

Табела 19б. 

 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

НАСТАВНИКА 
ПРЕДМЕТ 

ДАН и ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

Анђелић Зорица Српски језик  07,05 – 07,50  07,05 – 07,50  

Антић Марина Српски језик 07,05 – 07,50   
07,05 – 07,50 

13,15 – 14,00 
07,05 – 07,50 

Лечић Винокић 

Сњежана 
Еенглески језик 07,05 – 07,55    07,05 – 07,55 

Чокорац Биљана Еенглески језик     10,50 - 11.35 

Томић Адриана Немачки језик     13,15 - 14,00 

Милијић Слађана  Математика  07,05 – 07,55 07,05 – 07,55   

Медаровић Мирјана Математика    07,05 – 07,50 07,05 – 07,50 

Дуганџија Жељко Географија  07,05 – 07,50    

Минаковић Ненад Историја  13,15 – 14,00  14,00 – 14,45  

Комарица Стефан Физика   07,05 – 07,50  07,05 – 07,50 

Пушковић Даница Биологија 07,05 – 07,50  07,05 – 07,50   

Лакић Олгица Хемија  07,05 – 07,50  14,00 – 14,45  

  

НАПОМЕНА: Дан и време реализације допунске наставе уписани су црвеним текстом, а  додатне наставе уписани су плавим текстом 
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3.5.4. Распоред слободних активности 

Распоред слободних активности у школској 2021-2022. години 

Табела 20. 

Врста ваннаставних активности и назив секције 
Број 

група 

НАСТАВНИК - 

Координатор секције 
ДАН и ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРЕДМЕТНЕ: 

 географска 

 

1 

 

Дуганџија Жељко 

 

Понедељак  13.15 -  14.00 часова 

 биолошко -  еколошка 1 Пушковић Даница Петак  14.00 -  14.45 часова 

 секција за програмирање 1 Стајчић Иван Среда  14.00 -  14.45 часова 

КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ: 

 библиотечка 

 

1 

 

Чокорац Биљана 

 

Четвртак  13.15 -  14.00 часова 

 ликовна секција 1 Матовић Светлана Уторак 13,15 - 14,00 часова 

 хор 1 Ђорђевић Марина  Среда 13,15 – 14,00 часова 

ТЕХНИЧКО И РАДНО-ПРОИЗВОДНЕ: 

 саобраћајна 

 

1 

 

Стајчић Иван 

 

Четвртак 07,05 – 07,50 часова 

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ: 

 гимнастичка 

 

1 

 

Банаи Милан 

 

Понедељак  13.15 -  14.00 часова 
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3.5.5. Распоред часова одељењских старешина 

Распоред часова одељењских старешина у школској 2021-2022. години 

Табела 21. 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 

ОДЕЉЕЊСКОГ 

СТАРЕШИНЕ 

РАЗРЕД - 

одељење 

ДАН и ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

ВИТОРАЦ ЈОВАНА  I-1 8,00 – 08,45 12,30 – 13,15    

ЛАКАТОШ ЖДЕРО АНА II-1    
11,40 – 12,25 

12,30 – 13,15 
 

ЋУРЧИН МАЈА II-2    
11,40 – 12,25 

12,30 – 13,15 
 

РАЈДА ЗОРИЦА III-1 
11,40 – 12,25 

13,15 – 14,00 
    

ВУЛИЋ МИЛЕНА III-2 
10,50 – 11,35 

16,45 – 17,30 
    

СТОЈЧЕВСКА КЛАУДИЈА IV-1     
10,50 – 11,35 

14,15 – 15,00 

ТРИВУНЧИЋ ДРАГИЦА IV-2    10,50 – 11,35 15,05 – 15,50 

СТАЈЧИЋ ИВАН V-1     07,05 – 07,50 

МЕДАРОВИЋ МИРЈАНА VI-1  07,05 – 07,50    

ЛЕЧИЋ ВИНОКИЋ 

СЊЕЖАНА 
VI-2   07,05 – 07,50   

АНЂЕЛИЋ ЗОРИЦА VII-1 07,05 – 07,50     

МИНАКОВИЋ НЕНАД VIII-1  07,05 – 07,50    

КАЛАЊА ВАЛЕРИЈА  VIII-2  13,15 – 14,00    

НАПОМЕНА: ЧОС – преподневна смена и ЧОС – поподневна смена 
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3.5.6. Распоред термина за пријема родитеља 

Распоред термина за пријем радитеља – индивидуални разговориса наставницима РАЗРЕДНЕ наставе у школској 2021-2022. години 

 

Табела 22а. 

 

Рбр. РАДНО МЕСТО ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 
ДАН И ВРЕМЕ ПРИЈЕМА 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ      

1.  Педагог (ОС VIII-2) Калања Валерија 13,00 – 14,00     

НАСТАВНО ОСОБЉЕ – РАЗРЕДНА НАСТАВА      

1.  Наставник разредне наставе 
Виторац Јована 

I-1 
 9,50 – 10,35  12,30-13,15  

2.  Наставник разредне наставе 
Лакатош Ждеро Ана 

II-1 
 11,40 - 12,25    

3.  Наставник разредне наставе 
Ћурчин Маја 

II-2 
    11,40 – 12,25 

4.  Наставник разредне наставе 
Рајда Зорица 

III-1 

У преподневној смени сваки дан пре наставе;  

У послеподневној смени, уз договор са родитељем, након наставе. 

5.  Наставник разредне наставе 
Вулић Милена 

III-2 

У преподневној смени сваки дан пре наставе;  

У послеподневној смени, уз договор са родитељем, након наставе. 

6.  Наставник разредне наставе 
Стојчевска Клаудија 

IV-1 
 

9,50 – 10,35 

13,15 – 14,00 
   

7.  Наставник разредне наставе 
Тривунчић Драгица 

IV-2 
 8,50 – 9,35  13,15 – 14,00  
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Распоред термина за пријем радитеља – индивидуални разговори са наставницима ПРЕДМЕТНЕ наставе у школској 2021-2022. години 

Табела 22б. 

Рбр. РАДНО МЕСТО ПРЕЗИМЕ И ИМЕ 
ДАН И ВРЕМЕ ПРИЈЕМА 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА      

1.  Наставник српског језика Анђелић Зорица  11,45 - 12,30    

2.  Наставник српског језика Антић Марина  11,45 - 12,30    

3.  Наставник енглеског језика 
Лечић Винокић 

Сњежана 
  11.40 – 12.25   

4.  Наставник енглеског језика Чокорац Биљана   09,50 – 10.35   

5.  Наставник немачког језика Ракетић Дејана   10,50 – 11,35   

6.  Наставник ликовне културе Матовић Светлана  8,50 – 9,35    

7.  Наставник ликовне културе Жигић Алан    10,50 – 11,35  

8.  Наставник музичке културе Ђорђевић Марина   09,50 – 10,35   

9.  Наставник историје Минаковић Ненад  8,00 – 8,45    

10.  Наставник географије Дуганџија Жељко 11,00 - 11,30     

11.  Наставник физике Комарица Стефан     9,50 - 10,35 

12.  Наставник математике Милијић Слађана   8,50 – 9,35    

13.  Наставник математике Медаровић Мирјана   12,30 – 13,15   

14.  Наставник биологије Пушковић Даница 11,40 – 12,25     

15.  Наставник хемије Лакић Олгица    10,50 – 11,35  

16.  Наставник ТО Стајчић Иван 09,50 – 10,35     

17.  Наставник ФВ Банаи Милан    09,50 – 10.35  

18.  Наставник верске наставе Видаковић  Славољуб   11,30 – 14,00  11,00 – 14,00 

 

НАПОМЕНА: 
Родитељи - Долазак најавите дан раније писмено или телефонски, поруком или мејлом 
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3.5.7. Распоред – Дани отворених врата за родитеље 

 

Распоред – Дани отворених врата за родитеље у школској 2021-2022. години 

Табела 23. 

 

МЕСЕЦ ТЕРМИН МЕСЕЦ ТЕРМИН 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

СЕПТЕМБАР од 20. до 24. 09. 2021. године ЈАНУАР од 24. до 28. 01. 2022. године 

ОКТОБАР од 11. до 15. 10. 2021. године ФЕБРУАР од 21. до 25. 02. 2022. године 

НОВЕМБАР од 15. до 19. 11. 2021. године МАРТ од 14. до 18. 03. 2022. године 

ДЕЦЕМБАР од 06. до 10. 12. 2021. године АПРИЛ од 11. до 14. 04. 2022. године 

  МАЈ од 23. до 27. 05. 2022. године 

  ЈУН од 06. до 10. 06. 2022. године 
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3.5.8. Распоред – Угледни и огледни часови 

Распоред – Угледни и огледни часови у школској 2021-2022. години 

Табела 23. 

 

МЕСЕЦ НАСТАВНИК МЕСЕЦ НАСТАВНИК 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

СЕПТЕМБАР Лакић Олгица и Комарица Стефан „Дан 

озонског омотаћа“ хемија и физика (угледни) 

ЈАНУАР  

ОКТОБАР Пушковић Даница биологија (угледни) ФЕБРУАР Рајда Зорица интегрисана настава (огледни) 

НОВЕМБАР Рајда Зорица интегрисана настава (огледни) 

Чокорац Биљана (угледни) 

МАРТ Ћурчин Мaја српски језик (угледни) 

Виторац Јована математика (угледни) 

Вулић Милена интегрисана настава (огледни) 

Пушковић Даница биологија „Светски дан заштите 

животиња“ (угледни) 

Пушковић Даница биологија „Светски дан шума“ (огледни) 

Стајчић Иван техника и технологија (угледни) 

ДЕЦЕМБАР Вулић Милена интегрисана настава (огледни) 

Виторац Јована ликовна култура (угледни) 

Ђорђевић Марина и Стајчић Иван музичка 

култура и информатика (огледни) 

АПРИЛ Тривунчић Драгица природа и друштво (огледни) 

Стојчевска Клаудија ликовна култура (огледни) 

Дуганџија Жељко, Минаковић Ненад географија и 

историја (угледни) 

  МАЈ Лакатош Ждеро Ана музичка култура (угледни) 

  ЈУН  
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3.5.9. Распоред посета часовима предметних наставника одељењима четвртог разреда  

 

Одредбама Закона о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 – др. закон и 10/2019)., члан 35. 

прописано је: 
- Школа је дужна да за ученике четвртог разреда организује часове предметне наставе ради упознавања ученика са предметним 

наставницима који ће реализовати наставу у петом разреду.  

- Часови предметне наставе из става 1. овог члана планирaју се на основу програма наставе и учења за четврти разред основног образовања 

и васпитања, у сарадњи учитеља и одговарајућих наставника предметне наставе.  

- Часове предметне наставе за ученике четвртог разреда реализују сви наставници предметне наставе из става 1. овог члана, по два пута у 

току школске године, односно једанпут у току полугодишта. 
- Школа може, с истим циљем и на исти начин, да организује часове предметне наставе и за ученике од првог до трећег разреда. 

 

Распоред посета предметних наставника одељењу четвртог разреда у школској 2021-2022. години 

Табела 24. 
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ПРВО  ПОЛУГОДИШТЕ 

IV-1 7. 9. 10. 8. 14. 12. 15. 13. 11. 15. 16. 

IV-2 7. 9. 10. 8. 14. 12. 15. 13. 11. 15. 16. 
ДРУГО  ПОЛУГОДИШТЕ 

IV-1 21. 25. 33. 35. 26. 29. 24. 31. 33. 32. 35. 

IV-2 21. 25. 33. 35. 26. 29. 24. 31. 33. 32. 35. 
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4. ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА, РУКОВОЂЕЊА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА ШКОЛЕ 

У шклоској 2021-2022. години Школа ће имати следеће органе управљања, руковођења и стручне 

сараднике школе: Школски одбор, Савет родитеља школе, Директора, Секретара, Педагога и 

Библиотекара школе. Основ за израду планова рада истих дефинисан је одредбама: Законa о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 

10/2019 и 6/2020 које су ступиле на снагу 01. фебруара 2020. године);  Правилником о 

стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања („Сл. Гласник РС“, 

бр. 38 из 2013. године); Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника 

("Службени Гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/2012 и 6/2021 – др. правилник); Статутом 

школе и Школским програмом за период 2018-2022. године; Анексом I, Анексом II и Анексом 

III Школског програма. 

 

4.1. Годишњи план рада Школског одбора 

Школа има Школски одбор који је орган управљања у Школи, и чији мандат траје четири године. 

Има девет чланова, укључујући у тај број и председника. Чланове Школског одбора именује и 

разрешава Скупштина Града Новог Сада. Школски одбор чине по три представника запослених, 

родитеља ученика и три представника јединице локалне самоуправе. Према Пословнику о раду 

Школског одбора седнице Школског одбора одржавају се по потреби, а најмање једном у два 

месеца. Годишњи план рада Школског одбора приказан је у Табели 25. 

 

Годишњи план рада Школског одбора (ШО) 

Табела 25. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНАИ АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини 

реализације 

и исходи 

С
П

Т
Е

М
Б

А
Р

 

Разматрање и усвајање извештаја о 

реализацији свих Програма и Планова у 

протеклој школској години: 

 Извештаја о реализацији ГПР школе, 

 Извештаја о раду директора, 

 Извештаја о самовредновању, 

 Извештаја о стручном усавршавању 

 Извештаја о развојном планирању 

 Извештај Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, и осталих Тимова,УП 

 Анекс ШП 

Директор 

Секретар 
Педагог 

Чланови ШО 

Разматрани и увојени  

сви Извештаји 
Деловодно заведени 

сви Извештаји 

Извештаји 

постављени на сајт 
школе 

Усклађивање школских нормативних аката 

са новим Законским и Подзаконским 

прописима (по потреби) 

Директор,  
Секретар 

Чланови ШО 

Усклађени сви 
школски нормативни 

акти и деловодно 

заведени 
Акти постављени на 

сајт школе 

Разматрање и усвајање Годишњег плана рада 

за наредну школску годину 

Анализа припремљености школе за почетак 

нове  школске године 

Директор 

Секретар 

Педагог 
Чланови ШО 

Усвојен ГПР, 

деловодно заведен и 
постављен на сајт 

школе 

Извршена анализа 
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Усвајање нових школских нормативних аката 

Доношење одлука око спровођења поступака 

јавних набавки за потребе школе 

Директор 
Секретар 

Чланови ШО 

Усвојени нови 

школски нормативни 

акти и деловодно 
заведени 

Акти и одлуке 

постављени на сајт 

школе 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

Анализа резултата завршног испита за 

протеклу школску годину 

Разматрање и усвајање Финансијског плана 

школе за наредну школску годину 

Разматрање и усвајање Плана јавних набавки 

школе за наредну школску годину 

Текућа питања 

Директор 
СекретарРачуновођа 

Чланови ШО 

Извршена и усвојена 

анализа. Усвојен 

Финацијски план и 
План јавних набавки 

Деловодно заведени 

Планови постављени 
на сајт школе 

Н
О

В
Е

-

М
Б

А
Р

 Разматрање успеха ученика на крају првог 

класификационог периода текуће школске 

године 

Текућа питања 

Директор  
Секретар 

Педагог 

Чланови ШО 

Извршена 

анализауспеха 
ученика  

Ј
А

Н
У

А
Р

 

Разматрање и усвајање Извештаја о редовном 

годишњем попису 

Разматрање успеха ученика на крају првог 

полугодишта 

Разматрање и усвајање извештаја о 

реализацији свих Програма и Планова на 

крају првог полугодишта: 

 Извештаја о реализацији ГПР школе, 

 Извештаја о раду директора, 

 Извештаја о самовредновању, 

 Извештаја о развојном планирању, 

 Извештаја о стручном усавршавању, 

 Извештај Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља,злостављања и 

занемаривања,  осталих Тимова,УП 

Директор  

Секретар  
Педагог 

Чланови ШО 

 

Извршена анализа 

успеха ученика 
 

Разматрани и 

усвојени  сви 
Извештаји 

 

Деловодно заведени 

сви Извештаји 
 

Извештаји 

постављени на сајт 
школе  

 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

- 
М

А
Р

Т
 

Разматрање и усвајање Завршног рачуна за 

претходну школску годину 

Текућа питања 

Директор  

Секретар 

Рачуновођа 
Чланови ШО 

Усвојен Завршни 

рачун и деловодно 
заведен 

Извештај постављен 

на сајт школе 

А
П

Р
И

Л
  

- 
М

А
Ј
 

Разматрање успеха ученика на крају трећег 

класификационог периода текуће школске 

године 

Усвајање извештаја о реализацији екскурзија 

и излета 

Избор уџбеника за наредну школску годину 

Текућа питања 

Директор 
Секретар 

Педагог,   

Чланови ШО 

Извршена анализа 

успеха ученика  

Усвојени извештаји 

са екскурзија и 
излета 

Разматрани  

одабрени уџбеници 
Извештаји 

постављени на сајт 

школе  

Ј
У

Н
 

 

Разматрање успеха ученика на крају школске 

године 

 

Директор 

Секретар 

Педагог 
Чланови ШО 

Извршена анализа 

успеха ученика 
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Избор најбољих ученика  

Организација и реализација приредбе 

поводом завршетка школске године 

Разматрање и усвајање извештаја о полагању 

пријемног испита у јунском року (по потреби) 

Усвајање извештаја о финансијском 

пословању за период јануар-јун текуће године 

Разматрање предлога извођења 

инвестиционих радова у школи и одобравање 

средстава  

Припреме за радове током летњег распуста, 

набавка опреме и дидактичких средстава 

Директор 

Секретар 
Рачуновођа 

Чланови ШО 

Извршен избор 
најбољих ученика, 

постављено на сајт 

школе 

 
Деловодно заведени 

сви Извештаји 

 
Извештаји 

постављени на сајт 

школе  

 
 

 

Школски одбор ће у току године решавати сва текућа питања везана за живот и рад школе, а према 

Закону о Основама система образовања и васпитања, Статуту школе и Пословнику о раду Школског 

одбора, а састајаће се према потребама. Седницу одбора сазива председник. У току седнице води се 

записник који се чува у секретаријату школе. Седницама Школског одбора присуствују два 

представника Ученичког парламента, без права одлучивања. 

 

4.2. Годишњи план рада Савета родитеља школе 

Школа има Савет родитеља. Савет родитеља чини по један представник родитеља, односно другог 

законског заступника ученика сваког разреда и одељења. Чланови Савета родитеља бирају се на 

почетку сваке школске године, на првом родитељском састанку, најкасније до 15. септембра. 

Избор се врши јавним гласањем, на основу предлога који може да поднесе сваки родитељ ученика 

одређеног одељења. За члана Савета родитеља изабран је родитељ који је добио већину од укупног 

броја гласова родитеља одређеног одељења.  

 

Савет родитеља Школе у школској 2021-2022. године радиће у следећем саставу: 

1) представник родитеља I-1 одељења АМИЏИЋ ЈЕЛЕНА    

2) представник родитеља II-1 одељења МИЛОШЕВ МАРИЋ МАРИЈА 

3) представник родитеља II-2 одељења ВЈЕРГ ЈАНА 

4) представник родитеља III-1 одељења САВКОВИЋ ДУШАН 

5) представник родитеља III-2 одељења ШТОКОВАЦ СВЕТЛАНА   

6) представник родитеља IV-1 одељења СЛАДОЈЕВИЋ МИЛОШ 

7) представник родитеља IV-2 одељења ПОДРАШЧАНИН МАРИНА 

8) представник родитеља V-1 одељења ПАРИПОВИЋ НАТАША 

9) представник родитеља VI-1одељења ПОПОВИЋ АНКИЦА 

10) представник родитеља VI-2 одељења АМИЏИЋ ДАНИЈЕЛА 

11) представник родитеља VII-1 одељења ИСАКОВ БОЈАНА 

12) представник родитеља VIII-1 одељења ЕРДЕЉАН ЈЕЛЕНА 

13) представник родитеља VIII-2 одељења КНЕЖЕВИЋ ДРАГАН 

 

На првој седници Савета родитеља, одржаној дана 14 09. 2021. године, одређен је: 

 председник Савета родитеља – Савковић Душан 

 заменик председника – Подрашчанин Марина 

 записничар – Ердељан Јелена 

 

Изабрани председник Савета родитеља Савковић Душан је уједно и Представник ОШ „22. 

август“ Буковац у Општинском савету родитеља. 
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Избор чланова Савета родитеља у Стручне активе и Тимове Школе. 

Састав Стручног актива за развојно планирање (САРП)  

 представник Савета родитеља Амиџић Јелена - члан 

Састав Тима за инклузивно образовање: 

 представник Савета родитеља  Милошев Марић Марија - члан 

Састав Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: 

 представник Савета родитеља Подрашчанин Марина - члан 

Састав Тима за за самовредновање: 

 представник Савета родитеља Штоковац Светлана - члан 

Састав Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе: 

 представник Савета родитеља Ердељан Јелена - члан 

 

Годишњи план рада Савета родитеља школе приказан је у Табели 26. 

 

Годишњи план рада Савета родитеља (СР) школе 

Табела 26. 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ CAДPЖAJИ ПЛАНАИ АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини 

реализације 

и исходи 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

 

 Избор нових чланова и конституисање Савета 

родитеља (СР) 

 Избор представника за Општински Савет 

родитеља 

 Усвајање Плана рада СР за текућу школску 

годину 

 Разматрање Извештаја о релизацији Годишњег 

плана рада школе (ГПРШ) на крају школске 

2020-2021. године 

 Разматрање Извештаја о раду директора школе  

на крају школске 2020/2021. године. 

 Разматрање Извештаја о раду Тима за 

самовредновање  на крају школске 2020/2021. 

године. 

 Разматрање Извештаја о раду Тима за стручно 

усавршавање и професионални развој на крају 

школске 2020/2021. године. 

 Разматрање Извештаја о раду Ученичког 

парламента на крају школске 2020/2021. године. 

 Разматрање Извештаја о реализацији Развојног 

плана  у школској   2020/2021. години. 

 Разматрање, Анекса III Школског програма за 

школску 2021/2022. годину. 

 Разматрање Годишњег плана рада за школску 

2021/2022. годину. 

 Разматрање Годишњег плана стручног 

усавршавања запослених у школи за школску 

2021/2022. годину. 

 Избор Агенције за реализацију излета разредне 

наставе и утврђивање надокнаде за бригу о деци. 

 Избор чланова Савета у Стручне активе и 

Тимове. 

 Ђачки динар. 

Чланови Савета 

родитеља 
Директор 

Педагог 

 

Први (коституитивни) 
радни састанак 

 

Утврђен План рада 

Савета родитеља 
 

Разматрани и увојени  

сви Извештаји 
 

 

 
Записник и одлуке 

деловодно заведени 
 

 
 

 

 
 

Разматрана сва 

питања и усвојени 
ставови 

Записник и одлуке 

деловодно заведени 
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О
К

Т
О

Б
А

Р
  Успостављање контакта са установама, 

институцијама, удружењима и појединцима у 

циљу побољшања безбедности ученика 

 Разматрање извештаја о анкетираним 

родитељима и ученицима у склопу 

самовредновања установе 

Чланови Савета 

родитеља 
Директор 

Педагог 

Координатор 

Тима за 
самовредновање 

Разматрана сва 

питања и усвојени 

ставови 
 

 

Извештај о 

спроведеној анкети 
Записник и одлуке 

деловодно заведени 

Н
О

В
Е

-

М
Б

А
Р

 

 Упознавање са успехом и владањем ученика на 

првом класификационом периоду 

 

Чланови Савета 
родитеља 

Директор 

Педагог 

 

Извршене Анализе и 

размотрени Извештаји 

Записник деловодно 
заведен 

Ј
А

Н
У

А
Р

 -
 Ф

Е
Б

Р
У

А
Р

  Разматрање полугодишњег Извештаја о раду 

школе  

 Разматрање полугодишњег Извештаја о раду 

директора 

 Разматрање Извештаја о развојном планирању 

 Разматрање Извештаја о самовредновању 

 Разматрање Извештаја о стручном усавршавању 

 Разматрање Извештаја о раду УП 

 Разматрање Извештаја са Општинског савета 

родитеља 

Чланови Савета 

родитеља 

Директор 

Педагог 
Председник 

Стручног 

актива за 
развојно 

планирање 

Координатори 
Тимова 

 

Извршене Анализе и 
размотрени Извештаји 

 

 
Записник и одлуке 

деловодно заведени 

М
А

Р
Т

 

 Разматрање извештаја о анкетираним 

родитељима и ученицима у склопу 

самовредновања установе 

Чланови Савета 

родитеља 
Директо 

Педагог 

Координатор 
Тима за 

самовредновање 

Разматрани извештаји 

и усвојени ставови 
 

Извештај о 

спроведеној анкети 
Записник и одлуке 

деловодно заведени 

А
П

Р
И

Л
 

 Разматрање Извештаја о успеху и владању 

ученика на трећем класификационом периоду 

 Разматрање Извештаја са Општинског савета 

родитеља 

Чланови Савета 

родитеља 

Директор 
Педагог 

Извршене Анализе и 

размотрени Извештаји 

Записник и одлуке 
деловодно заведени 

М
А

Ј
  Инфорисање о начину и условима полагања 

Завршног испита 

 Договор у вези прославе Матуре 

Чланови Савета 
родитеља 

Директор 

Педагог 
 

Разматрана сва 

питања  

Договор у вези 
прославе Матуре 

Записник и одлуке 

деловодно заведени 

Ј
У

Н
 

 Разматрање извештаја о успеху и владању 

ученика на крају школске године 

 Разматрање извештаја о реализованим 

екскурзијама, настави у природи и излетима 

 Разматрање Извештаја о раду УП у текућој 

школској години 

 Разматрање Извештаја Тимова  

 Разматрање Извештаја са Општинског савета 

родитеља 

 Израда предлога Плана рада Савета родитеља за 

наредну школску годину 

Чланови Савета 
родитеља 

Директор 

Педагог 
 

Извршене Анализе и 

размотрени Извештаји 
 

Разматрана сва 

питања и усвојени 
ставови 

 

 
Записник и одлуке 

деловодно заведени 

 

Савет родитеља (његови чланови) активно учествују и у реализацији Програма сарадње са 

породицом, Стручним већима, активима и Тимовима школе. 
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4.3. Годишњи план рада директора школе 

Основни задатак директора је да руководи радом школе у складу са Законом о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019,  и 6/2020) и 

Правилником о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања („Сл. 

Гласник РС“, бр. 38/2013. године). Осим послова утврђених Законом и Статутом школе директор 

посебну пажњу посвећује планирању и реализацији обавеза дефинисаних у Годишњем плану рада 

директора школе (Табели 27).  

У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља дужност, замењује га 

наставник, васпитач или стручни сарадник у установи на основу овлашћења директора, односно 

органа управљања, у складу са Законом. 
 

Годишњи план рада Директора школе 

Табела 27. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНАИ АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начиниреализације 

и исходи 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

 Израда предлога организационе шеме обављања 

свих послова у школи 

 Подела задужења и решења о радним обавезама 

 Контрола програма и плана рада за све облике 

рада 

 Утврђивање распореда часова за све облике рада 

 Упознавање са ученицима првог разреда 

 Припрема за избор и избор Савета родитеља 

 Припреме и руковођење НВ 

 Припреме и учешће на седницама ШО 

 Организација стручног усавршавања 

 Праћење реализације ГПР школе 

 Утврђивање распореда часова и дежурства 

наставника 

 Утврђивање броја часова редовне наставе, 

допунског и додатног рада идругих ваннастаних 

активности 

 Увид у Годишње и Месечне планове рада 

наставника за текућу школску годину 

 Анализа завршног испита  

Директор 

Секретар 

Педагог 

Наставници 

Формирани школски 

органи управљања и 

израђени њихови 

Планови рада у складу 
са Законом и Статутом 

школе 

 
Израђен и разматран 

ГПРШ за текућу 

школску годину 

 
Разматрани и увојени  

сви Извештаји 

 
Сва потребна 

документа за рад 

школе постављена на 
сајт школе 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

 Организација израде и ажурирање нормативних 

аката школе 

 Израда плана набавке опреме, наставних 

средстава и планаинвестиционог одржавања 

 Педагошко инструктивни рад – помоћ у припреми 

и организацијиобразовно- васпитног рада 

(редовна наставаи  допунска настава, додатни 

рад) 

 Анализа текућих васпитно-образовних проблема и 

помоћнаставницима у успешнијем васпитно-

образовном деловању 

 Праћење реализације наставе, посета часовима 

редовне наставе 

 Контрола планова и реализације допунског и 

додатног рада 

 Одржавање седница стручних органа 

 Анализа плана стручног усавршавања 

 Припреме за Дан школе 

Директор 
Секретар 

Педагог 

Наставници 
 

Ажурирана Акта и 
Планови 

 

Планска посета 

часовима и контрола 
реализације обр.-васп. 

рада у школи 

 
Анализа стручног 

усавршавања 

наставника 
 

Сва потребна 

документа и извештаји 

постављени на сајт 
школе 
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Н

О
В

Е
М

Б
А

Р
 

 Посета часовима с циљем увида у организацију 

наставног рада иквалитет припрема за наставу 

 Индивидуални разговори са наставницима после 

посећених часова уциљу пружања помоћи у 

планирању и програмирању 

 Сарадња у идентификацији даровитих ученика, 

координација и учешћеу раду са даровитим 

ученицима 

 Седнице стручних органа 

 Анализа успеха на крају првог класификационог 

периода 

 Анализа успеха из појединих предмета и групни 

облици инструктивнограда са наставницима (у 

оквиру стручних већа) 

 Сарадња са друштвеном средином 

Директор 
Секретар 

Педагог 

Наставници 

Стручна већа 

Прослава поводом 

Дана Школе 
Планска посета 

часовима и 

контрола 
реализације обр.-

васп. рада у школи 

Редовно одржавање 
седница стручних 

органа и воћење 

Записника 

Анализа успеха 
ученика на крају 

првог тромесечја 

Сва потребна 
документа и 

извештаји 

постављени на сајт 

школе 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

 Обележавање Нове године 

 Саветодавни рад са родитељима ученика 

 Саветодавни рад са наставницима  

 Подстицање ученика са тешкоћама у раду и 

понашању 

 Контрола планова и реализације допунског и 

додатног рада 

 Анализа обављања административно-финансијских 

послова 

 Припрема за израду завршног рачуна 

 Праћење и увид у реализацију планираног фонда 

часова 

 Праћење реализације ГПРШ и ШРП-а 

Директор 

Секретар 
Педагог 

Наставници 

 

Организација 

прославе Нове 

године 
Саветодавни рад и 

евиденција истог 

Планска контрола и 

извештаји о истим 
Континуирано 

праћење реализа-

ције ГПРШ и ШРП 
Сва потребна 

документа и 

извештаји 
постављени на сајт 

школе 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

 Седница Наставничког већа – анализа рада и 

извештај о успеху у првомполугодишту 

 Седница Школског одбора 

 Преглед школске документације 

 Израда разних извештаја за потребе педагошких и 

друштвенихинституција 

 Праћење утрошка финансијских средстава и 

праћење законскихпрописа 

 Организација припреме и прославе школског 

празника Светог Саве 

Директор 
Секретар 

Педагог 

Наставници 
 

Редовно одржавање 

Седница и 
извештаји са истих 

Анализа успеха 

ученика на крају 
првог полугодишта 

Израђен и 

разматран 

полугодишњи 
извештај о 

реализацији ГПРШ 

Планска контрола и 
извештаји о истим 

Сва потребна 

документа и 

извештаји 
постављени на сајт 

школе 
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Ф

Е
Б

Р
У

А
Р

 
 Саветодавни рад са ученицима који испољавају 

проблемске обликепонашања 

 Саветодавни рад са даровитим ученицима у циљу 

њиховог подстицањау даљем раду 

 Анализа проблема у вези са оцењивањем, 

педагошко-инструктивни ради сарадња са 

наставницима у циљу отклањања истих 

 Израда разних извештаја 

 Анализа материјално финансијког стања 

 Корелација активности са Министарством просвете 

 Увид у реализацију фонда часова свих облика 

наставе 

 Организација и припрема школских такмичења 

Директор 

Секретар 
Педагог 

Наставници 

 

Саветодавни рад и 
извештаји о истим 

Израђен План 

школских такичења  
Сва потребна 

документа и 

извештаји 

постављени на сајт 
школе 

М
А

Р
Т

 

 Праћење и реализација плана и програма образовно 

васпитног радапрегледом школске документације 

 Праћење ефеката образовно-васпитног  рада, успеха 

и понашањаученика 

 Посета часовима редовне наставе, преглед 

оперативних планова рада иевидентирање по 

наставнику и предмету 

 Анализа рада стручних већа, актива, тимова 

 Одржавање планираних седница 

 Иницирање промена и садржаја у културној и јавној 

делатности школе 

 Сарадња са друштвеном средином 

Директор 
Секретар 

Педагог 

Наставници 
 

Планска посета 

часовима и 

контрола 

реализације обр.-
васп. рада у школи 

Редовно одржавање 

седница стручних 
органа и воћење 

Записника 

Анализа рада 
стручних већа 

актива, тимова  

Сва потребна 

документа и 
извештаји 

постављени на сајт 

школе 

А
П

Р
И

Л
 

 Анализа финансијског пословања 

 Анализа сарадње школе са друштвеном средином 

 Договор са наставницима у вези са учешћему ченика 

на такмичењима 

 Седница Наставничког већа – анализа успеха и 

владања на крају трећег класификационог периода 

Директор 

Секретар 

Педагог 
Наставници 

 

Планске Анализе  и 

извештаји 

Анализа успеха 

ученика на крају 
трећег тромесечја 

Сва потребна 

документа и 
извештаји 

постављени на сајт 

школе 

М
А

Ј
 

 Праћење рада Тима за професионалну оријентацију 

ученика 

 Саветодавни рад са ученицима 

 Анализа постигнутих резултата ученика на разним 

такмичењима 

 Саветодавни рад са наставницима 

 Праћење реализације ГПРШ 

Директор 

Секретар 

Педагог 

Наставници 
 

Планска посета 
часовима и 

контрола 

реализације обр.-
васп. рада у школи 

Анализа 

постигнутих 

резултата ученика 
на разним 

такмичењима 

Извештаји 
постављени на сајт 

школе 
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Ј
У

Н
 

 Организација Завршне приредбе поводом завршетка 

школе и проглашавање најбољих ученика 

 Седнице стручних органа 

 Организација разредних испита и поправних испита 

(по потреби) 

 Организавција припремне наставе 

 Сарадња са Министарством просвете у вези са 

организацијом завршног испита за упис у средње 

школе 

 Седница НВ – анализа и усвајање успеха ученика 

 Предлог плана рада школе за наредну школску 

годину 

 Анализа шестомесечног финансијског пословања 

школе 

 План радова у школи за време школског распуста 

Директор 

Секретар 

Педагог 
Наставници 

 

Реализација 

Завршне приредбе 

Редовно одржавање 
седница и 

Извештаји са истих 

Анализа успеха 

ученика на крају 
другог полугодишта 

Израђен План рада 

школе током 
распуста 

Сва потребна 

документа и 

извештаји 
постављени на сајт 

школе 

Ј
У

Л
 -

 А
В

Г
У

С
Т

 

 Упознавање са актима приспелим у току школског 

распуста 

 Сарадња са Министарством просвете 

(трансформација, корелација активности) 

 Израда извештаја о раду школе за текућу школску 

годину 

 Организација израде ГПРШ за наредну школску 

годину 

 Рад на формирању одељења првог разреда 

 Израда распореда рада, плана задужења и решења о 

радним обавезаманаставника за наредну школску 

годину 

 Анализа финансијског стања и израда финансијског 

плана за наредну школску годину 

 Израда Годишњег плана рада директора 

 Организациони послови око припреме за почетак 

школске године 

Директор, 
Секретар 

Педагог 

Наставници 

 

Израђени сви 
годишњи извештаји 

Израђен и 

разматран ГПРШ за 

наредну школску 
годину 

Одржане планиране 

седнице 
Израђен Годишњи 

план рада 

директора за 
наредну школску 

годину 

Извршене све 

припреме за 
почетак наредне 

школске године 

Сва потребна 
документа и 

извештаји 

постављени на сајт 
школе 

 

 

 

4.4. Годишњи план рада секретара школе 

Школа има Секретара који обавља правне послове у школиу складу са одредбама Законa о 

основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 

10/2019  и 6/2020). Пре свега се стара о законитом раду школе, указује директуру и Школском 

одбору на евентуалне неправилности у раду Школе.  Годишњи план рада секретара школе приказан 

је у табели Табели 28. Годишњи план рада секретара школе сачињен је на основу увида у 

активности школе у време сачињавања плана, а конкретни послови се обављају у зависности од 

активности које зависе од осталих органа школе, запослених и ученика, као и од Министарства 

просвете и Пакрајинског секретаријата за образовање и прилагођавају се њиховој динамици. 

 

Школа је дужна да обезбеди секретару приступ јединственој информационој бази правних прописа.  
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Годишњи план рада секретара школе 

Табела 28. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНАИ АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

Т
О

К
О

М
  
Г

О
Д

И
Н

Е
 

Израђује опште и појединачне правне акте 

Школе (Статут, Пословнике и Правилнике, 

Колективне уговоре, Организација и 

систематизација рада) 

Секретар 

Директор 

Школски одбор 
Сви запослени 

Израђени, са законом 

усаглашени, општи и 

појединачни акти (Статут, 

Пословници и Правилници) 
Акта и документа постављена 

на сајт школе 

Континуирано прати прописе и о томе 

информише запослене 

Секретар 
Лице за уређење 

школског сајта 

Сви „НОВИ“ прописи 

постављени на сајт школе 

Прати примену Закона, Статута и општих 

аката у Школи и исте усклађује са 

„НОВИМ“ прописима 

Секретар 

Директор 

Школски одбор 
Сви запослени 

Усклађен Статут и општа акта 

са важећим прописима 
Усклађена акта и документа 

Школе постављена на сајт 

школе 

Правни послови у вези са уписом – исписом 

ученика у Школу 

Секретар 

Директор 
Одељењске 

старешине 

Ажурно бројно стање ученика у 
Школи 

Упис ученика и издавање 

преводница родитељима 
ученика 

Присуствује седницама Школског одбора, 

стручних тела, објашњава и тумачи 

прописе и припрема материјал за њихов 

рад 

Секретар 

Директор 

Школски одбор 

Стручна помоћ 

Води деловодник и попис аката  Секретар 
Деловодно завођење аката 

школе 

Правно-стручно обрађује предмете Секретар Правно обрађена акта школе 

Израђује уговоре које закључује Школа 
Секретар 

Рачуновођа 

Израђени и деловодно заведени 

уговори, постављени на сајт 
школе 

Правни послови у вези са јавним набавкама 

у сарадњи са финансијском службом Школе 

Секретар 

Директор 

Рачуновођа 

Израђени и деловодно заведени 

уговори о јавним набавкама, 

постављени на сајт школе 

Стручна помоћ у вези са избором Школског 

одбора 

Секретар 

Директор 

Школски одбор 

Стручна помоћ 
Изабран Школски одбор 

Стручна подршка и координација рада 

Комисије за избор директора 

Секретар 

Комисија 

Стручна помоћ 

Изабран директор у складу са 

Законом 

Обавља друге правне послове по налогу 

директора 

Секретар 
Директор 

Стручна помоћ 
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4.5. Годишњи план рада педагога школе 

Годишњи план рада педагога школе приказан је у Табели 29, а сачињен је на основу Правилника 

о програму свих облика рада стручних сарадника ("Службени Гласник РС - Просветни гласник", 

бр. 5/2012 и 6/2021- др. правлник од 04.08. 2021. године) 
 

Годишњи план рада Педагога школе 

Табела 29. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 

ОБЛАСТ РАДА, CAДPЖAJИ ПЛАНА И 

АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

 
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Периодично 

мај – август 

1. Учествовање у изради Школског програма,  

Плана самовредновања и Развојног плана 

установе 

Педагог 

Директор 

Стручна већа 

 активи и Тимови 

Израђена документа и 

Анекси по потреби 

мај - август 

2. Учествовање у изради Годишњег плана рада 

Школе и његових појединих делова 

(организација и облици рада - стални, 

повремени, посебни, редовни и приоритетни 

задаци, програма стручних органа и тимова, 

стручног усавршавања, рада стручних 

сарадника, сарадње са породицом, сарадње са 

друштвеном средином, превентивних 

програма) 

Педагог 
Директор 

Наставници 

Стручна већа 

активи и Тимови 

Израђен ГПРШ 

август 

 и сваког месеца 

3. Припремање годишњег и месечних планова 

рада педагога 
Педагог 

Израђен годишњи и 

месечни планови рада 

октобар и  

април 

4. Спровођење анализа и истраживања у 

установи у циљу испитивања потреба ученика, 

родитеља и локалне самоуправе  

Педагог  

Тим за 

самовредновање 

Израда и спровођење 

анкетирања 

Израда анализа 

септембар 
5. Учествовање у припреми индивидуалног 

образовног плана за ученике 

Педагог  

Тим за ИОП 
Израђени планови ИОП 

август 
6. Учешће у планирању и организовању 

појединих облика сарадње са другим 

институцијама 

Педагог  

Институције 
Израђени планови сарадње 

јун - септембар 
7. Иницирање и учешће у иновативним 

видовима планирања наставе и других облика 

образовно-васпитног рада 

Педагог  

Директор 

Наставници 

Израђени планови  

јун - септембар 
8. Учествовање у избору и конципирању разних 

ваннаставних и ваншколских активности 

ученика 

Педагог  

Директор 

Одељењске 

старешине 
Савет родитеља 

Израђени планови 

активности 

август - 

септембар 

9. Учешће у планирању и реализацији 

културних манифестација, наступа ученика, 

медијског представљања и слично 

Педагог  

Директор 

Тимови 

Израђени планови 

културних активности и 

медијских наступа  

август - 

септембар 

10. Пружање помоћи наставницима у изради 

планова редовне наставе,  допунског, додатног 

рада, плана рада одељењског старешине и 

секција 

Педагог 

Наставници 

Одељењске 

старешине 

Координатори 

секција 

Израђени планови 

август – 

септембар 

и током године 

11. Учешће у избору и предлозима тема за рад 

одељењских старешина  

Педагог  

Одељењске 

старешине 

 

Усвојени конкретни 

предлози и сачињени 

Планови реализације истих 

август  

и током године 

12. Формирање одељења, распоређивање 

новопридошлих ученика и ученика који су 

упућени да понове разред 

Педагог  

Директор 
Одељењске 

старешине 

 

Формирана одељења ђака 
првака, распоређивање 

новопримљених ученика 

током године 
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II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

Током 

 године 

1. Систематско праћење и вредновање 

васпитно-образовног процеса, развоја и 

напредовања ученика 

Педагог  

Директор 
Наставници 

Записници о посети 

часовима и Анализа 
реализованог часа 

Класифика-

циони периоди 

2. Праћење реализације образовно-васпитног 

рада-Израда Анализа 

Педагог  

Директор 

Наставници 

Извештаји о успеху ученика 

током класификационих 

периода 

Током 

 године 

3. Праћење ефеката иновативних активности и 

пројеката, као и ефикасности нових 

организационих облика рада 

Педагог  

Директор 

Наставници 

Извештаји о реализацији 

Пројектне наставе 

Током године  

по плану Тима 

за самовре-

дновање 

4. Рад на развијању и примени инструмената за 

вредновање и самовредновање различитих 

области и активности рада установе 

Педагог 

Директор 
Тим за 

самовредновање 

Анкетирање, анализе и 

извештаји Тима за 
самовредновање 

Током године  

по плану Тима 

за ИОП 

5. Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана 

Педагог 

Директор 

Тим за ИОП 

Аанализе и извештаји Тима 

за ИОП 

Током  

године 

6. Учествовање у раду Комисије за проверу 

савладаности програма увођења у посао 

наставника и стручног сарадника 

Педагог 

Директор 

Комисија 

Извештај Комисије 

Током године  

(по потреби) 

7. Иницирање и учествовање у истраживањима 

образовно-васпитне праксе које реализује 

установа, научно-истраживачка институција 

или стручно друштво у циљу унапређивања 

рада 

Педагог 

Директор 

Представници 

институција 

Извештаји – ако је Школа 

учесник истраживања 

јануар и  

јун 

8. Учешће у изради Годишњег извештаја о раду 

установе у остваривању свих програма 

образовно-васпитног рада (програма стручних 

већа и тимова, стручног усавршавања, 

превентивних програма, сарадње са 

породицом, сарадње са друштвеном средином) 

Педагог 

Директор 
Наставници 

Стручна већа 

Тимови 

 

Извештај о реализацији 
ГПРШ на полугодишту и на 

крају школске године 

Током  

године 

(континуирано) 

9. Учествовање у праћењу реализације 

остварености стандарда и исхода 

Педагог 

Наставници 

Извештаји о постигнућима 

ученика на 

класификационим 

периодима 

Током  

године 

(континуирано) 

10. Праћење анализе успеха и дисциплине 

ученика на класификационим периодима, као 

и предлагање мера за њихово побољшање 

Педагог 

Наставници 

Извештаји о успеху и 

дисциплини ученика током 

класификационих периода 

Током године 

(континуирано) 

и фебруар - јун 

11. Праћење успеха ученика у ваннаставним 

активностима, такмичењима, завршним и 

пријемним испитима за упис у средње школе 

Педагог 

ОС 

Наставници 

Извештаји о успеху ученика 

у ваннаставним 

активностима, завршном 

испиту и упису у средње 

школе 

Током године 

(континуирано) 

12. Учествовање у усклађивању програмских 

захтева са индивидуалним карактеристикама 

ученика  

Педагог 

ОС 

Тим за ИОП 

Извештаји Тима за ИОП 

Током године 

(континуирано) 

13. Праћење узрока школског неуспеха ученика 

и предлагање решења за побољшање школског 

успеха 

Педагог 

ОС 
Наставници 

Извештаји о успеху ученика 

током класификационих 
периода 

Током године 

(континуирано) 

14. Праћење поступака и ефеката оцењивања 

ученика 

Педагог 

ОС 

Наставници 

Извештаји о успеху ученика 

током класификационих 

периода 
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 III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Током  

године (током 

посете 

часовима) 

1. Пружање помоћи наставницима на 

конкретизовању и операционализовању 

циљева и задатака образовно-васпитног рада 

Педагог 
Наставници 

Записници и извештаји о 
посети часовима 

Током  

године 

(континуирано) 

2. Пружање стручне помоћи наставницима на 

унапређивању квалитета образовно-васпитног 

рада увођењем иновација и иницирањем 

коришћења савремених метода и облика рада 

Педагог 

Наставници 

Према потреби наставника и 

на основу Зписника о посети 

часовима 

Током  

године 

(континуирано) 

3. Пружање помоћи наставницима у 

проналажењу начина за имплементацију нових 

сазнања на основу стручног усавршавања 

Педагог 

Наставници 
Према потреби наставника 

Током  

године 

(континуирано) 

4. Рад на процесу подизања квалитета нивоа 

ученичких знања и умења и остварености 

исхода 

Педагог 

Наставници 

Континуирана сарадња са 

наставницима 

Током  

године 

(континуирано) 

5. Мотивисање наставника на континуирано 

стручно усавршавање и израду плана 

професионалног развоја и напредовања у 

струци 

Педагог 

Наставници 

Тим за стручно 

усавршавање 

Према потреби наставника и 

Плана стручног 

усавршавања наставника 

Током  

године 

(континуирано) 

6. Анализирање реализације праћених часова 

редовне наставе у школи и других облика  

образовно-васпитног рада којима је 

присуствовао и давање предлога за њихово 

унапређење 

Педагог 

Наставници 

Записници и извештаји о 

посети часовима 

Током  

године 

(континуирано) 

7. Праћење начина вођења педагошке 

документације наставника и одељењских 

старешина 

Педагог 

Наставници 
ОС 

Записници и извештаји о 

извршеним контролама 
педагошке документације 

Током  

године 

(континуирано) 

8. Иницирање и пружање стручне помоћи 

наставницима у коришћењу различитих 

метода, техника и инструмената оцењивања 

ученика 

Педагог 
Наставници 

Према потреби наставника  

Током  

године 

(континуирано) 

9. Пружање помоћи наставницима у 

осмишљавању рада са ученицима којима је 

потребна додатна подршка (даровитим 

ученицима,  ученицима са тешкоћама у 

развоју) 

Педагог 

Наставници 

Тим за ИОП 

Према потреби наставника и 

Плану ИОП 

Током  

године 

(континуирано) 

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  

Педагог 

Директор 

Наставници 

Предузимање превентивних 

мера у свакој прилици 

Током  

године 

(континуирано) 

11. Оснаживање наставника за тимски рад кроз 

њихово подстицање на реализацију 

заједничких задатака, кроз координацију 

активности Стручних већа, актива,тимова 

Педагог 
Директор 

Наставници 

Максимално ангажовање 
наставника и координација 

њиховог рада  

Током  

године 

(континуирано) 

12. Пружање помоћи наставницима у 

остваривању задатака професионалне 

оријентације и каријерног вођења и 

унапређивање тога рада 

Педагог 

Директор 

Наставници 

Тим за ПО 

Према Плану ПО 

Током  

године 

(континуирано) 

13. Пружање помоћи наставницима у 

реализацији огледних и угледних активности, 

односно часова и примера добре праксе 

Педагог 

Директор 

Наставници 

Максимално ангажовање 

свих  наставника и 

координација њиховог рада 

јун - август 

14. Пружање помоћи наставницима у изради 

планова допунског, додатног рада, плана рада 

одељењског старешине и секција 

Педагог 

Натавници 

Правовремено и 

функционално израђени сви 

Планови 

Током  

године  

(по потреби) 

15. Упознавање  одељењских старешина и 

одељењских већа са релевантним 

карактеристикама нових ученика 

Педагог 

Наставници 

Одмах након пријема нових 

ученика 
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Током  

године  

(по потреби) 

16. Пружање помоћи одељењским старешинама 

у реализацији појединих садржаја часова 

одељењског старешине 

Педагог 

Реализација одређених 

ЧОС-а на основу 

правовременог захтева 

одељењског старешине 

Током  

године 

(континуирано) 

17. Пружање помоћи наставницима у 

остваривању свих форми сарадње са 

породицом 

Педагог 

Директор 

ОС 

Индивидуалне и 

колективне припреме 

одељењских старешина 

Током  

године  

(по потреби) 

18. Пружање помоћи приправницима у процесу 

увођења у посао, као и у припреми полагања 

испита за лиценцу 

Педагог  

Директор 

Израђен План увођења 

приправника у посао,  

Ментор, ако школа има 

приправника 

Током  

године 

(континуирано) 

19. Пружање помоћи наставницима у примени 

различитих техника и поступака 

самоевалуације 

Педагог 

Директор 

Редовна самоевалуација 

наставника 

 IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

април - јун 
1. Испитивање (тестирање) деце пред упису у 

први разред основне школе 

Педагог 

Родитељи и деца 

кандидати 

Тестирање и записник о 

резултатима деце 

Током  

године 

(континуирано) 

2. Праћење ученичког развоја и напредовања 
Педагог, ОС 

Наставници 

Педагошка документација 

ес Дневник 

Током  

године 

(континуирано) 

3. Праћење оптерећености ученика (садржај, 

време, обим, врста и начин ангажованости 

ученика) 

Педагог 

ОС 

Педагошка документација 

Распоред часова 

Током  

године 

(континуирано) 

4. Саветодавни рад са новим ученицима, 

ученицима који су поновили разред, преласка 

ученика између школа 

Педагог 

ОС 

Педагошка документација 

Евиденција саветодавног 

рада 

Током  

године 

(континуирано) 

5. Стварање оптималних услова за 

индивидуални развој ученика и пружање 

помоћи и подршке 

Педагог 

ОС 

Тим за ИОП 

Педагошка документација 

Евиденција о праћењу 

развоја сваког ученика 

Током  

године 

(континуирано) 

6. Пружање подршке и помоћи ученицима у 

раду ученичког парламента (УП)  

Педагог 

Координатор УП  

Записници са састанака 

УП  

Током  

године 

(континуирано) 

7. Идентификовање и рад на отклањању  

узрока проблема у учењу и понашању 

Педагог 

ОС 

Ученици 

Идентификација и 

евиденција проблема и 

мере за решавање истих, 

Записници 

Током  

године  

(по плану Тима) 

8. Рад на професионалној оријентацији ученика 

и каријерном вођењу 

Педагог 

 ОС 

Тим за 

професионалну 

оријентацију 

ученика 

По плану Тима за 

професионалну 

оријентацију ученика 

Током  

године 

(континуирано) 

9. Анализирање и предлагање мера за 

унапређивање ваннаставних активности 

Педагог 
Директор 

Координатори 

ваннаставних 

активности 

Наставници 

Израђен План мера за 
унапређење ваннаставних 

активности према 

потребама ученика и 

могућностима Школе 

Током  

године 

(континуирано) 

10. Пружање помоћи и подршка укључивању 

ученика у различите пројекте и активности 

стручних и невладиних организација 

Педагог 

ОС 

Директор 

Представници 

организација 

Израђен План укључивања 

ученика у активности 

стручних и невладиних 

организација 

Током  

године 

(континуирано) 

11. Пружање помоћи на осмишљавању 

садржаја и организовању активности за 

креативно и конструктивно коришћење 

слободног времена 

Педагог 

ОС 

На ЧОС-у промовисати 

конкретне предлоге  
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Током  

године 

(континуирано) 

12. Промовисање, предлагање мера, учешће у 

активностима у циљу смањивања насиља, а 

повећања толеранције и конструктивног 

решавања конфликата, популарисање здравих 

стилова живота 

Педагог 

 ОС 

Тим за 

заштиту  

Превентивна предавања на ЧОС 

Реализација плана Тима за 

заштиту  

Током  

године 

(континуирано) 

13. Учествовање у изради педагошког профила 

ученика којима је потребна додатна подршка и 

израда индивидуалног образовног плана 

Педагог 

 ОС 

Родитељи 

Ученици 

Тим за ИОП 

Реализација плана ИОП за 

сваког конкретног ученика 

Током  

године 

(континуирано) 

14. Анализирање предлога и сугестија ученика 

за унапређивање рада школе и помоћ у њиховој 

реализацији 

Педагог, 

Директор, 

ОС, 
Ученички 

парламент 

 

Анализа, усвајање и реализација 

предлога УП и Записник о 
реализацији 

Током  

године 

(континуирано) 

15. Учествовање у појачаном васпитном раду 

за ученика који врши повреду правила 

понашања у школи или се не придржава 

одлука директора и органа школе, неоправдано 

изостаје са наставе пет часова, односно који 

својим понашањем угрожава друге у 

остваривању њихових права 

Педагог 

 ОС 

Родитељи 

Ученици 

Тим за 

заштиту 

 

Вођење прописане 

документације о појачаном 

васпитном раду за сваког 

појединог ученика 

 V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Током године  

(по потреби) 

1. Организовање и учествовање на општим и 

групним родитељским састанцима у вези са 

организацијом и остваривањем образовно-

васпитног рада 

Педагог 

 ОС 

Родитељи 

 

Организација и реализација 

састанака 

Записници са састанака 

Током године  

(по потреби) 

2. Припрема и реализација родитељских 

састанака, трибина, радионица са стручним 

темама 

Педагог 

 ОС 

Родитељи 
 

Организација и реализација 

трибина и радионица, 
Записници 

септембар – 

октобар 

3. Укључивање родитеља, старатеља у поједине 

облике рада установе (васпитно-образовни рад, 

секције, предавања, пројекти) и партиципација 

у свим сегментима рада установе 

Педагог 

 ОС 

Родитељи 

Спискови родитеља 

ангажованих у  раду Школе, 

Записници 

Током  

године 

(континуирано) 

4. Пружање подршке родитељима, 

старатељима у раду са децом, односно 

ученицима са тешкоћама у учењу, проблемима 

у понашању, проблемима у развоју, 

професионалној оријентацији 

Педагог 

 ОС 

Родитељи 

Евиденције разговора са 

родитељима,  

Записници 

септембар – 

новембар 

(и током године  

по потреби) 

5. Упознавање родитеља, старатеља са 

важећим Законима, Протоколима о заштити 

деце, односно ученика од занемаривања и 

злостављања и другим документима од значаја 

за правилан развој деце 

Педагог 

 ОС 

Родитељи 

Упознавање на састанцима и 

постављање на сајт Школе свих 

важећих и „нових“ законских 
прописа 

Током  

године 

(континуирано) 

6. Пружање подршке и помоћи родитељима у 

осмишљавању слободног времена ученика 

Педагог 

 ОС 
Родитељи 

Евиденције разговора са 

родитељима,  
Записници 

Током  

године 

(континуирано) 

7. Рад са родитељима, односно старатељима у 

циљу прикупљања података о деци 

Педагог 

 ОС 

Родитељи 

Евиденције прикупљених 

података,  

Записници 

Током  

године 

(континуирано) 

8. Сарадња са Саветом родитеља, по потреби, 

информисањем родитеља и давање предлога по 

питањима која се разматрају на Савету 

Педагог 

Савет 

родитеља 

Евиденције и Записници 
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 VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

Током  

године 

(континуирано) 

1. Сарадња са директором, стручним 

сарадницима на истраживању постојеће  

образовно-васпитне праксе и специфичних 

проблема и потреба установе и предлагање 

мера за унапређење 

Педагог 
Директор 

Стручни 

сарадници 

Анализе, извештаји и  

записници 

Током  

године 

(континуирано) 

2. Сарадња са директором и стручним 

сарадницима у оквиру рада стручних већа, 

актива, тимова  и редовна размена 

информација 

Педагог 

Директор 

Стручни  

сарадници  

Анализе, извештаји и  

записници 

јун – септембар, 

јануар – фебруар 

(континуирано) 

3. Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на заједничком планирању 

активности, изради стратешких докумената 

установе, анализа и извештаја о раду школе 

Педагог 

Директор 

Стручни 

сарадници 

Израђени документи  

Извештаји о реализацији   

август - 

септембар 

4. Сарадња са директором на формирању 

одељења и расподели одељењских 

старешинстава 

Педагог 

Директор 

Формирана одељења и 

спискови ОС постављени 

на сајт школе 

Током  

године 

(континуирано) 

5. Тимски рад на проналажењу најефикаснијих 

начина унапређивања вођења педагошке 

документације у школи 

Педагог 
Директор 

ОС 

Наставници 

Педагошка документација 

школе 

Током  

године 

(континуирано) 

6. Сарадња са директором на планирању 

активности у циљу јачања наставничких и 

личних компетенција 

Педагог 

Директор 

Тим за стручно 

усавршавање 

Извештаји о реализацији 

Плана стручнох 

усвршавања наставника 

Током  

године 

(континуирано) 

7. Сарадња са пратиоцима ученика на 

координацији активности у пружању подршке 

ученицима за које се доноси индивидуални 

образовни план 

Педагог 

Директор 

Тим за ИОП 

ОС 

Извештаји о реализацији 

Плана ИОП 

Током  

године  

(по потреби) 

8. Сарадња са директором по питању 

приговора и жалби ученика и његових 

родитеља, односно старатеља на оцену из 

предмета и владања 

Педагог 

Директор 

Секретар 

Решења по приговору и 

жалбама у складу са 

Законом 

 VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Током  

године  

(у складу са 

Планивима 

рада НВ и ОВ) 

1. Учествовање у раду наставничког већа (НВ), 

одељењског већа (ОВ)  (давањем саопштења, 

информисањем о резултатима обављених 

анализа, прегледа, истраживања и других 

активности од значаја за образовно-васпитни 

рад и јачање наставничких компетенција) 

Педагог 
Наставничко веће 

Одељењско веће 

Извештаји на НВ и ОВ 

Записници 

Током  

године  

(у складу са 

Планивима 

рада НВ и ОВ) 

2. Учествовање у раду тимова, већа, актива и 

комисија на нивоу Школе који се образују ради 

остваривања одређеног задатка, програма или 

пројекта. Учествовање у раду педагошког 

колегијума (ПК) 

Педагог 

Школски тимови 

Стручна већа и 

активи 

Педагошки 

колегијум 

 

Извештаји рада Школских 

тимова, Стручних  

већа,актива, ПК 

Током  

године  

(по потреби) 

3. Предлагање мера за унапређивање рада 

стручних органа Школе 

Педагог 

Стручни органи 

Конкретни предлози мера 

и записници 

 
VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Током  

године 

(континуирано) 

1. Сарадња са образовним, здравственим, 

социјалним, научним, културним и другим 

установама које доприносе остваривању 

циљева и задатака образовно-васпитног рада 

Школе 

Педагог 

Директо, 

Представници 

локалне 

самоуправе 

У складу са Програмом 

сарадње са локалном 

самоуправом 

Током  

године  

(по потреби) 

2. Учествовање у истраживањима научних, 

просветних и других установа 

Педагог 

Директор 
Представници 

установа 

По посебно одобреном 
плану 
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Током  

године 

(континуирано) 

3. Осмишљавање програмских активности за 

унапређивање партнерских односа породице, 

Школе и локалне самоуправе у циљу подршке 

развоја деце и младих 

Педагог 

Директор 

Представници 

родитеља и локалне 

самоуправе 

У складу са Програмом 

сарадње са породицом и 

локалном самоуправом 

Током  

године  

(према 

могућностима) 

4. Активно учествовање у раду стручних 

друштава, органа и организација 

Педагог 

Директор 

Представници 
удружења 

У складу са Програмом 

удружења 

Током  

године  

(према 

могућностима) 

5. Сарадња са организацијама које се баве 

програмима за младе 

Педагог 

Директор 
Представници 

удружења 

У складу са Програмом 
организација 

Током  

године 

(континуирано) 

6. Учешће у раду и сарадња са комисијама на 

нивоу локалне самоуправе, које се баве 

унапређивањем положаја деце и ученика и 

услова за раст и развој  

Педагог 

Директор 

Представници 

локалне самоуправе 

У складу са Програмом 

сарадње са локалном 

самоуправом 

 IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Током  

године 

(континуирано) 

1. Вођење евиденције о сопственом раду на 

дневном, месечном и годишњем нивоу 
Педагог 

Ажурна прописана 

педагошка 

документација 

Током  

године 

(континуирано) 

2. Израда, припрема и чување посебних 

протокола, чек листа за праћење наставе и 

васпитних активности на нивоу школе 

Педагог 

Израђени и ажурни 

посебни протоколи 

Континуирано праћење 

наставе и евиденција 
истих, Извештаји 

Током  

године 

(континуирано) 

3. Припрема за послове предвиђене Годишњим 

планом и оперативним плановима рада 

педагога 

Педагог 

Израђене припреме и 

прописана педагошка 
документација 

Током  

године 

(континуирано) 

4. Прикупљање података о ученицима и 

чување материјала који садржи личне податке 

о ученицима у складу са етичким кодексом 

педагога 

Педагог 

Ажурна прописана 

педагошка 
документација о 

ученицима 

Током  

године 

(континуирано) 

5. Лично стручно усавршавање педагога: 
праћењем стручне литературе и периодике, 

праћењем информација од значаја за 

образовање и васпитање на интернету; 

учествовањем у активностима подружнице 

педагога, похађањем акредитованих семинара, 

учешћем на конгресима, конференцијама, 

трибинама, похађањем стручних скупова, 

разменом искуства и сарадњом са другим 

педагозима и стручним сарадницима у 

образовању.  

Педагог 
Тим за стручно 

усавршавање 

наставника 

План личног 

усавршавања педагога 
 

Извештаји о реализацији 

Плана стручног 

усвршавања педагога 
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4.6. Годишњи план рада библиотекара школе 

Годишњи план рада библиотекара школе приказан је у Табели 30, а сачињен је на основу 

Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника ("Службени Гласник РС - 

Просветни гласник", бр. 5/2012 и 6/2021- др. правлник од 04.08. 2021. године). 

 

Годишњи план рада Библиотекара школе 

Табела 30. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ОБЛАСТ РАДА, CAДPЖAJИ ПЛАНА И 

АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

 
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ, 

ОДНОСНО ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

август 
1. Планирање набавке литературе и 

периодичних публикација за ученике, 

наставнике и стручне сараднике 

Библиотекар 

Директор 
Стручнa већа и 

наставници 

Школски одбор 

 

Израђени Планови набавке 

август 

 и сваког 

месеца 

2. Израђивање годишњег и месечних планова  Библиотекар 
Израђени годишњи и 

месечни планови рада 

август 
3. Планирање и програмирање рада са 

ученицима у школској библиотеци 

Библиотекар 

Директор 

Наставници 

Израђени планови и 

програми рада 

август 4. Израда програма рада библиотечке секције  

Библиотекар 

Директор 

Наставници 

Израђен програм рада 

библиотечке секције 

август 
5. Планирање развоја школске библиотеке и 

набавка библиотечке грађе потребне за 

реализацију образовно-васпитног рада 

Библиотекар 

Директор 

Наставници 

Израђен План развоја 

библиотеке и набављена и 

евидентирана нова 

библиотечка грађа 

 II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

јун – август 
1. Учешће у изради Годишњег плана рада и 

самовредновања рада Школе 

Библиотекар 

Тим за 

самовредновање 

Израђен ГПР школе и 

извршено самовредновање 

Током  

године 

(континуирано) 

2. Вођење аутоматизованог библиотечког 

пословања, са увидом у наставне планове и 

програме рада школе 

Библиотекар 

ОС 

Ажуран попис књига и 

израђени каталози 

библиотеке 

Током  

године 

(континуирано) 

3. Одабирање и припремање литературе и друге 

грађе за разне образовно-васпитне активности 

(допунски и додатни рад, ваннаставне 

активности ученика) 

Библиотекар 

ОС 
Наставници 

Сачињени спискови  

одабране литературе 

Током  

године 

(континуирано) 

4. Коришћење сазнања и достигнућа савремене 

науке, научно проверене методе и резултати 

сопственог истраживачког рада 

Библиотекар 

Реализација стручног и 

личног усавршавања 
библиотекара 

Током  

године 

(континуирано) 

5. Побољшање информационе, медијске и 

информатичке писмености корисника 

развијањем критичког односа према различитим 

информацијама и изворима сазнања и осећаја за 

естетске вредности 

Библиотекар 
Редовно и планско 
информисање ученика, 

наставника и родитеља 

 III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Током  

године 

(континуирано) 

1. Сарадња са наставницима на промоцији 

читања ради задовољства кроз све облике 

образовно-васпитног рада 

Библиотекар 

ОС 

Наставници 

Промоција књига - читања 

и сачињени спискови  

најчитанијих књига 

Током  

године 

(континуирано) 

2. Сарадња са наставницима у припремању 

ученика за самостално коришћење разних 

извора информација 

Библиотекар 

ОС 
Наставници 

Непосредни рад са 

ученицима при избору 
библиотечког материјала 
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Током  

године 

3. Организовање наставних часова из појединих 

предмета у школској библиотеци  

Библиотекар 

ОС 

Наставници 

Реализација часова из 

појединих предмета 

јун - август 

4. Сарадња са наставницима око утврђивања 

годишњег плана обраде лектире, и коришћења 

наставничко-сарадничког дела школске 

библиотеке 

Библиотекар 

ОС 

Наставници 

Сачињени годишњи планови 

и спискови Лектире по 

разредима 

Током  

године 

(континуирано) 

5. Коришћење ресурса библиотеке у процесу 

наставе 

Библиотекар 

ОС 

Наставници 

Евиденција издатих књига и 

спискови корисника 

Током  

године 

(континуирано) 

6. Систематско информисање корисника 

школске библиотеке о новоиздатим књигама, 

стручним часописима и другој грађи, о 

тематским изложбама у вези с појединим 

издањима, ауторима, акцијама и јубилејима,  

усмено или писмено приказивање појединих 

књига и часописа 

Библиотекар 

Обавештења и тематски 

каталози постављени на сајт 

школе 

 IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Током  

године 

(континуирано) 

1. Припрема (обучава) ученика за самостално 

коришћење различитих извора сазнања и свих 

врста информација у настави и ван ње 

Библиотекар 
ОС, 

Наставници 

Ученици 

Непосредни рад са ученицима 
при избору библиотечког 

материјала 

Током  

године 

(континуирано) 

2. Систематски обучава ученике за употребу 

информационог библиотечког апарата, у складу 

са њиховим способностима и интересовањем 

Библиотекар 

Ученици 

Непосредни рад са ученицима 

при коришћењу 

информационог библиотечког 

апарата 

Током  

године 

(континуирано) 

3. Пружа помоћ ученицима код учење ван школе 

и усвајању метода самосталног рада на тексту и 

другим материјалима 

Библиотекар 

ОС 

Наставници 

Ученици 

Стручна помоћ и коришћење 

базе података школске 

библиотеке 

Током  

године 

(континуирано) 

4. Пружа помоћ ученицима у припреми и обради 

задате теме  

Библиотекар 

ОС 

Наставници 
Ученици 

Непосредни рад са ученицима 

при обради задате теме 

Током  

године 

(континуирано) 

5. Упознаје ученике са методама и техникама 

научног истраживања и библиографског 

цитирања 

Библиотекар 

ОС 

Наставници 

Ученици 

Чланови 

библиотечке 

секције 

Непосредни рад са ученицима  

Правила библиографског 

цитирања постављена на сајт 

школе 

Током  

године 

(континуирано) 

6. Ради на развијању позитивног односа према 

читању, важности разумевања текста и 

упућивању на истраживачке методе рада 

(употреба лексикона, енциклопедија, речника)  

омогућавању претраживања и употреби свих 

извора за самостално коришћење 

Библиотекар 

ОС 

Наставници 

Ученици 

чланови 

библиотечке 
секције 

Непосредни рад са ученицима 

на оспособљавању истих за 

самостално претраживање и 

употребу каталога библиотеке 

Током  

године 

(континуирано) 

7. Стимулише навикавање ученика да пажљиво 

користе и чувају библиотечку грађу, да развијају 

навику долажења у школску и јавну библиотеку 

и да узимају учешћа у њеним културно-

просветним активностима у складу са њиховим 

интересовањима и потребама (часови 

библиотекарства и упознавање са радом 

школских секција; читање, беседништво, 

стваралаштво, такмичења, квизови о 

прочитаним књигама, развијање комуникације 

код ученика) 

Библиотекар 

ОС 

Наставници 

Ученици 

чланови 

библиотечке 

секције 

Непосредни рад са ученицима 

На сајту школе објављени 

спискови најчитанијих књига 

школске библиотеке, ученици 

који су прочитали највише 

књига 

Ангажовање што већег броја 

ученика у библиотечку 

секцију 

Организација радионица, 

такмичења и квизова 
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Током  

године 

(континуирано) 

8. Подстиче побољшање информационе, медијске 

и информатичке писмености ученика, 

развијањем истраживачког духа и критичког 

односа према различитим информацијама и 

изворима сазнања и осећаја за естетске 

вредности 

Библиотекар 

ОС 

 Наставници 

Ученици 

чланови 

библиотечке 

секције 

Непосредни рад са 

ученицима на развоју 

критичког односа према 

различитим информацијама 

Током  

године 

(континуирано) 

9. Ради са ученицима у читаоници, у 

радионицама за ученике и на реализацији 

школских пројеката (Здрав живот, Екологија, 

Толеранција, Школа без насиља, Дечија права и 

друго) 

Библиотекар 

ОС 

 Наставници 

Ученици 
чланови 

библиотечке 

секције 

Непосредни рад са 

ученицима 

Приручници за ученике у 
вези школских пројеката 

постављени на сајт школе 

 V. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Током  

године  

(по потреби) 

1. Учешће на родитељским састанцима ради 

давања информација о читалачким 

интересовањима и потребама ученика, ради 

развијања читалачких и других навика ученика 

и формирању личних и породичних библиотека  

Библиотекар 

ОС 

Родитељи 

Активно учешће на 

родитељским састанцима 

Током  

године 

(континуирано) 

2. Остваривање сарадње са родитељима у вези са 

развијањем читалачких навика ученика 

Библиотекар 

Родитељи 

Активно учешће и сарадња 

са родитељима током дана и 

отворених врата школе 

 VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

Током  

године 

(континуирано) 

1. Сарадња са стручним већима, педагогом и 

директором школе у вези с набавком и 

коришћењем књижне и некњижне грађе, те 

целокупном организацијом рада школске 

библиотеке 

Библиотекар 

Струча већа 

Педагог 

Директор 

Учешће у раду стручних 

већа 

Ажурна евиденција 

библиотечког материјала, 

издатих књига и спискови 

корисника 

Током  

године 

(квартално) 

2. Информисање стручних већа, педагога и 

директора о набавци нове стручне литературе за 

предмете, дидактичко-методичке и педагошко-

психолошке литературе  

Библиотекар 

Струча већа 
Педагог 

Директор 

Квартални извештаји и 
обавештења постављена на 

сајт школе 

Током  

године 

(квартално) 

3. Информисање о развоју медијске и 

информатичке писмености, и упућивање на 

критички и креативни однос ученика приликом 

коришћења извора 

Библиотекар 

Струча већа 

Педагог 

Директор 

Квартални извештаји  

Током  

године  

(у складу са 

плановима 

Тимова и 

Секција ) 

4. Припрема заинтересованих за реализацију 

мултидисциплинарних пројеката, изложби, 

креативних радионица; за организовање 

књижевних сусрета и других културних 

догађаја, као и еколошких пројеката и садржаја 

у којима се апострофира борба против свих 

облика зависности  

Библиотекар 

Тимови 

Координатори 

секција 

Конкретна припрема 

заинтересованих  

Током  

године 

(континуирано) 

5. Сарадња око обезбеђивања књижне и 

некњижне грађе за школску библиотеку коју 

користе ученици, наставници и педагог 

Библиотекар 
Струча већа и 

Тимови 

Педагог 

Директор 

Усклађивање потреба и 

израда Плана набавке грађе 

за школску библиотеку 

Током  

године  

(у складу са 

плановима 

Тимова и 

Секција ) 

6. Припремање и организовање културних 

активности школе (књижевне трибине, сусрети, 

разговори, акције прикупљања књига и 

завичајне књижне и друге грађе, изложбе, 

конкурси, обележавање значајних јубилеја 

везаних за школу и просвету: "Месец књиге", 

"Светски дан књиге", "Дечија недеља", "Дан 

писмености", "Дан матерњег језика", Јубилеј 

школских библиотека и школских 

библиотекара) 

Библиотекар 

Тимови 

Координатори 

секција  

Ученици 

Педагог 

Директор 

Активно ушешће у 

реализацији културних 

активности  

Током  

године и јун 

7. Учешће у припремању прилога и изради 

школског гласила – Летописа школе и интернет 

презентације школе 

Библиотекар 

Лице за израду 

Летописа 

Летопис школе постављен 

на сајт школе 
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 VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

мај - август 

1. Рад у школским Тимовима на изради 

Годишњег плана школе, Развојног 

планареализација наставе засноване на 

истраживању - пројектне наставе 

Библиотекар 

Тимови  

Наставници који 

реализују пројектну 

наставу 

Израђени предлози 

ГПРШ, РПШ и 

Планови пројектне 

наставе 

Током  

године 

(континуирано) 

2. Рад у Тимовима у складу са решењем 

директора  

Библиотекар 

 Тимови  

Активан рад у 

Тимовима у које је 

именован библиотекар 

Планови и записници 

са састанка Тимова 

Током  

године 

(континуирано) 

3. Рад у Тимовима у циљу промовисања школе и 

прикупљања средстава за обнову књижног 

фонда 

Библиотекар 

 Тимови  

Планови и записници 

са састанка Тимова 

 
VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Током  

године 

(континуирано) 

1. Сарадња са другим школама, сеоском и 

другим библиотекама на територији локалне 

самоуправе, округа и Републике Србије по 

питању размене и међубиблиотечке позајмице 

Библиотекар 

Представници 

других школа и 

локалне самоуправе  

Планови сарадње и 

записници са састанка 

Током  

године 

(континуирано) 

2. Сарадња са локалном самоуправом по питању 

промоције рада библиотеке и школе 

Библиотекар 

Представници 

локалне самоуправе  

Планови сарадње и 

записници са састанка 

Током  

године 

(континуирано) 

3. Сарадња са просветним, научним, културним 

и другим установама (новинско-издавачким 

предузећима, радио-телевизијским центрима, 

филмским и позоришним кућама, домовима 

културе и културно просветним заједницама и 

организацијама које се баве радом и слободним 

временом омладине и другим образовним 

установама) 

Библиотекар 

Представници 

установа  

Планови сарадње и 

записници са састанка 

Током  

године 

(континуирано) 

4. Учешће у раду Друштва школских 

библиотекара Србије и других стручних 

друштава у локалној самоуправи и Републици 

Србији 

Библиотекар 

Представници 

Друштва школских 

библиотекара  

Планови сарадње и 

записници са састанка 

 IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Током  

године 

(континуирано) 

1. Припремање тематских библиографија и 

израда анотација, пописа и скупљања података у 

вези с наставним предметима и стручно-

методичким образовањем и усавршавањем 

наставника и сарадника, вођење збирки и 

посебних фондова 

Библиотекар 

Наставници 

Педагог  

Израђене тематске 

библиографије и 

објављене на сајту 

школе 

Током  

године 

(континуирано) 

2. Праћење и евиденција коришћења литературе 

у школској библиотеци 
Библиотекар Ажурна евиденција 

Током  

године 

(континуирано) 

3. Вођење документације о раду школске 

библиотеке и школског библиотекара - анализа и 

вредновање рада школске библиотеке у току 

школске године 

Библиотекар 

Тим за 
самовредновање 

Ажурна прописана 

документација 

Анализа и извештај о 
самовредновању рада 

школске библиотеке 

Током  

године 

(континуирано) 

4. Стручно усавршавање - учешће на 

семинарима, саветовањима и другим скуповима 

на којима узимају учешће и школски 

библиотекари 

Библиотекар 

Тим за стручно 

усавршавање 

План стручног 

усавршавања 

библиотекара и 

извештаји 
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5. ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ И 

ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА  

У складу са одредбама Закона и Статута школе, у школској 2020-2021. години Школа ће имати 

следеће стручне органе школе: Наставничко веће; Одељењска већа; Стручно веће за разредну 

наставу; Стручно веће за области предмета (Стручно веће за област језичких предмета, 

Стручно веће за област природно-математичких предмета, Стручно веће за област 

друштвено-хуманистичких предмета, Стручно веће за област вештина и уметничких 

предмета); Стручни актив за развојно планирање; Стручни актив за развој школског 

програма и Педагошки колегијум. Основ за израду планова рада истих дефинисан је одредбама: 

– Законa о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 

- др. закон, 10/2019  и 6/2020), 

– Закона о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 

– др. закон и 10/2019), 

– Статута школе, 

– Усвојеног Школског програма за период 2018-2022. година и његовог Анекса I, Анекса II и 

Анекса III. 

 

5.1. Годишњи план рада Наставничког већа 

Наставничко веће (НВ) Школе је највиши стручни орган који интезивно прати, усмерава 

икоординира целокупан образовно-васпитни процес у Школи. Својом активношћу, која 

јерегулисана Статутом школе, одлучује и доприноси остваривању циљева и задатака Школе, 

посебно у реализацији свих садржаја Годишњих планова рада. Наставничко веће радиће на 

седницама које ће се одржавати једанпут месечно (а попотреби и чешће) током школске године, а 

након сваке седнице обавезно је да сачини извештај и исти деловодно завести. Наставничким већем 

председава и руководи директор Школе. На почетку сваке седнице НВ, усваја записник са 

претходне седнице и исти се деловодно заводи. 

 

Састав Наставничког већа (НВ)  

1. председник: Деман Миланка (директор) 

2. записничар: Томић Адриана (наставник немачког језика) 

3. чланови: сви наставници и стручни сарадници 

 

Годишњи план рада Наставничког већа Школе приказан је у Табели 31.  
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Годишњи план рада Наставничког већа (НВ) 

Табела 31. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНАИ АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини 

реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Утврђивање годишњег фонда часова по 

предметима и задужења наставника 

НВ, Директор, 

Педагог 

Израђен План задужења 

наставника по 

предметима 

- Утврђивање кадровских потреба за 

наредну школску годину 

НВ, Директор, 

Секретар 

Педагог 

Распоређени наставници 

на слободна радна места 

- Разматрање школског Календара за 

наредну школску годину 

НВ, Директор, 

Педагог 

Усаглашавање свих 

школских активности са 

Календаром 

- Утврђивање предлога програма, наставе 

у природи и ексурзија за Годишњи план 

рада 

НВ, Директор, Педагог, 

Стручна већа 

Усвајање предлога 

Програма екскурзија, 

излета и наставе у 

природи 

- Разматрање извештаја о упису ученика у 

1. разред и формирање одељења 1. разреда, 

представљање ученика 4. разреда 

НВ, Директор, Педагог 

Наставници разредне 

наставе 

Оформљена одељења и 

спискови ученика 

Ученици  

представљени 

наставницима 

- Разматрање предлога и усвајање 

распореда часова за наредну школску 

годину 

НВ, Директор, 

Наставници, 

ОС 

Усвојен распоред часова  

- Анализа завршних испита осмог разреда 
НВ, Директор, 

Предметни наставници,  

Педагог 

Анализа резултата 

испита ученика 8. 

разреда 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

- Разматрање Извештаја о реализацији 

ГПРШ за школску 2020-2021. годину 

НВ, Директор,  

Педагог 

Упознавање НВ са 

извештајима  

Записник са седнице НВ 

- Разматрање  Извештаја о раду директора 

школе за школску 2020-2021. годину 

НВ, Директор,  

Педагог 

- Разматрање Извештаја о раду Ученичког 

парламента за школску 2020-2021. годину 

НВ, Директор,  

- Разматрање Извештаја о самовре-

дновању рада школе за школску 2020-

2021. годину 

НВ, Директор,  

Педагог, Тим за 

самовредновање, 
Стручни актив за 

развојно планирање 
- Разматрање Извештаја о развојном 

планирању за 2020-2021. годину 

-Разматрање извештаја о стручном 

усавршавању за 2020-2021. годину 

НВ, Директор,  

Педагог 
 

- Разматрање Годишњег плана рада за 

школску 2021-2022. годину 

НВ, Директор,  

Педагог 
Размотрен ГПРШ 

- Разматрање предлога Плана стручног 

усавршавања запослених за школску 2021-

2022. годину 

НВ, Директор,  

Педагог, Тим за стручно 

усавршавање 

Размотрен План 

стручног усавршавања 

-  Разматрање Анекса III  ШП за школску 

2021-2022. годину 

НВ, Стручни актив за 

ШП,Директор,  

Педагог 

Размотрен Анекс ШП 

-  Разматрање Развојног плана за школску 

2021-2022. годину 

НВ, Стручни актив за 

развојно планирање 

Директор,  

Педагог 

Размотрен Развојни план 
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О
К

Т
О

Б
А

Р
 –

  

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

- Резултати уписа ученика 8. разреда у 

Средње школе 

НВ, Директор,  

Педагог 

Анализа и усвајање 

резултата уписа ученика  

- Припреме поводом обележавања Дана 

школе 

НВ, Директор, Педагог, 

Тим за КЈД 
План реализације 

- Утврђивање успеха и дисциплине на 

крају првог класификационог периода 

НВ, Директор, Педагог 

 

Анализа и усвајање 

Извештаја 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

- Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика на крају првог полугодишта 

НВ, Директор, Педагог 

 

Анализа и усвајање 

Извештаја 

- Анализа рада Стручних већа, актива и 

Тимова 

НВ, Директор, Педагог 

Стручна већа,Активи 

Тимови 

Анализа и усвајање 

Извештаја 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

- Разматрање Извештаја о реализацији 

ГПРШ на крају првог полугодишта 

НВ, Директор 

Педагог 

Упознавање НВ са 

Извештајима и 

разматрање истих 

Записник са седнице НВ 

 

 

- Разматрање Извештаја о раду директора 

на крају првог полугодишта 

НВ, Директор 

Педагог 

- Разматрање Извештаја о самовредно-

вању рада школе на крају првог 

полугодишта 

НВ, Директор, Педагог, 
Тим за самовредновање  

- Разматрање Извештаја о развојном 

планирању на крају првог полугодишта 

НВ, Директор, Педагог, 

Стручни актив за 

развојно планирање, 

Координатор УП - Разматрање Извештаја о раду УП 

- Организовање прославе школске славе 

Светог Саве 

НВ, Директор, Педагог, 

Тим за КЈД 

 

Реализација прославе и 

анализа исте 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

- Анализа и извештај о стручном 

усавршавању запослених 

Тим за стручно 

усавршавање 

Директор 

Анализа и усвајање 

Извештаја 

- Организација и реализација школских 

такмичења 

Стручна већа 

Директор 

Анализа и усвајање 

Извештаја 

М
А

Р
Т

 

- Договор о реализацији часова припремне 

наставе за полагање завршног испита 

НВ,Директор, Педагог, 

ОС 8. разреда, 

Предметни наставници 

Израда Плана 

реализације часова 

припремне наставе 

- Организација и спровођење пробног 

завршног испита за ученике 8. разреда 

НВ, Директор, Педагог 

Наставници, 

ОС 8. разреда 

Реализација пробног 

завршног испита и 

анализа резултата истог 

А
П

Р
И

Л
 

- Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика на крају трећег класификационог 

периода 

НВ, Директор, Педагог 

 

Анализа и усвајање 

Извештаја 

М
А

Ј
 

- Утврђивање предлога употребе уџбеника 

и друге уџбеничке литературе која ће се 

користитиу наредној школској години 

НВ, Директор, Педагог, 

Струћна већа 

 

Усвојен Списак 

уџбеника 

- Анализа рада ученичких организација 

НВ, Директор, Педагог, 

Координатори 

ученичких 

организација 

Анализа и усвајање 

Извештаја 

 



115 

 

М
А

Ј
 

- Доношење одлуке о похваљивању и 

награђивању ученика  

НВ, Директор, 

Педагог, 

Тим за награђивање 

Усвајање предлога и израда 

Спискова похваљених и 

награђених ученика  
Ј

У
Н

 -
А

В
Г

У
С

Т
 

- Анализа успеха ученика 8. разреда на 

крају школске године 

НВ, Директор, 

Педагог 

Анализа резултата успеха 

ученика 

8. разреда 

- Организација полагања завршног 

испита за упис у средње школе ученика  

8. разреда 

НВ, Директор, 

Педагог, 

ОС 8. разреда, 

Предметни 

наставници 

Реализација завршног 

испита и анализа резултата 

истог 

- Предлагање чланова испитних 

Комисија за разредне и поправне испите 

НВ, Директор, 

Педагог,ОС 

Сачињен списак и План  

рада Комисија  

- Организција разредних и поправних 

испита ученика 

НВ, Директор, 

Педагог,ОС 

Израда Плана разредних и 

поправних испита 

- Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика на крају другог полугодишта 

НВ, Директор, 

Педагог 
Анализа Извештаја 

А
В

Г
У

С
Т

 -
 С

Е
П

Т
Е

М
Б

А
Р

 

- Разматрање Извештаја о реализацији 

ГПРШ на крају другог полугодишта 

НВ, Директор 

Педагог 

Упознавање НВ са 

извештајем 

Записник са седнице НВ 

- Разматрање Извештаја о раду 

директора на крају другог полугодишта 

НВ, Директор, 
 

- Разматрање Извештаја о самовредно-

вању рада школе на крају другог 

полугодишта 

НВ, Директор, 

Педагог, Тим за 

самовредновање 

- Разматрање Извештаја о развојном 

планирању на крају другог полугодишта 

НВ, Директор, 

Педагог, Тим за 

развојно планирање 

- Разматрање Извештаја о стручном 

усавршавању на крају другог 

полугодишта 

НВ, Директор, 

Педагог, Тим за 

стручно усавршавање 

- Разматрање Извештаја о раду УП 
НВ, Директор, 

Педагог, 

Координатор УП 

- Давање предлога за одређивање 

одељењских старешина и разматрање 

предлога за утврђивање ментора за 

праћење рада приправника (ако их буде 

у Школи) 

НВ, Директор,  
Педагог 

Усвајање списка и предлога 

ОС за наредну школску 
годину 

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

- Организовати и реализовати стручне 

теме (самостално или уз сарадњу 

одређених институција ) 

НВ, Директор,  
Педагог 

 

Организација и реализација 
стручних тема 

Извештаји и записници 
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5.2. Годишњи план рада Одељењских већа 

Одељењско веће (ОВ) у Школи чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу и 

одељењски старешина. Радом одељењског већа председава и руководи одељењски старешина. 

Школа има Одељенско веће разредне наставе (1. до 4. разред) и предметне наставе (5. до 8. 

разред).  

 

Састав Одељенског већа разредне наставе (1. до 4. разред) 

1. председник: Вулић Милена (наставник разредне наставе) 

2. чланови: сви наставници разредне наставе 

 

 

Састав Одељенског већа предметне наставе (5. до 8. разред) 

1. председник: Минаковић Ненад (наставник историје) 

2. чланови: сви наставници предметне наставе 

 

Годишњи план рада Одељењских већа приказан је у Табели 32.  

 

Годишњи план рада Одељењских већа (ОВ) 

Табела 32. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНАИ АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Утврђивање успеха ученика на крају 

школске године 

Чланови ОВ 

Директор 

Педагог 

Израђена анализа успеха ученика 

на крају школске године 

- Планирање, реализација и анализа 

поправних и разредних испита 

Чланови ОВ 

Наставници, 

Директор 

Израђен План, реализовани 

поправни и разредни испити и 

извршена анализа успеха ученика  

- Утврђивање успеха ученика на крају 

школске године након реализованих 

поправних и разредних испита 

Чланови ОВ 

Директор 

Педагог 

Израђена анализа успеха ученика 

након реализације поправних и 

разредних испита 

- Анализа рада Одељењских већа на крају 

школске године 

Чланови ОВ 

Директор 

Педагог 

Израђена анализа рада ОВ  

- Разматрање извештаја о упису ученика у 1. 

разред и формирање одељења 1. разреда 

- Разматрање извештаја о упису 

новопримљених ученика у школу 

Чланови ОВ 

Директор 

Педагог 
 

Оформљена одељења и спискови 

ученика 

- Утврђивање кадровских потреба за наредну 

школску годину 

Чланови ОВ 

Директор 

Секретар 

Расписан конкурс за слободна 

наставна места 

- Разматрање школског Календара за наредну 

школску годину и организација рада у 

наредној школској години 

Чланови ОВ 

Директор 

Педагог 

Усаглашавање свих школских 

активности са школским 

Календаром 

- Утврђивање предлога програма ексурзија, 

излетаи наставе у природи за Годишњи план 

рада 

Чланови ОВ 
Директор 

Стручна већа 

Усвајање предлога Програма 
наставе у природи иекскурзијау 

сарадњи са Стручним већем 

- Израда планова и програма свих облика 

образовно-васпитног рада, планирање 

распореда контролних вежби и писаних 

провера за наредну школску годину 

Чланови ОВ 

Директор 

Педагог 

Усаглашавање свих школских 
планова и програма са школским 

Календаром 

Планови провера постављени на 

сајт школе 

- Разматрање предлога слободних активности 

и задужења наставника у реализацији 

Чланови ОВ 

Директор 

Педагог 

Анализа анкетних 

листића  
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- Договор о изради распореда часова, 

дежурства, дана „отворених врата“ 

Чланови ОВ 

Директор 

Педагог 

Израђени распореди и 

постављени на сајт школе 

- Избор уџбеника, стручне литературе и 

неопходних наставних средстава 

Чланови ОВ 

Директор 

Педагог 

Израђени спискови уџбеника по 

разредима и постављени на сајт 

школе 

- Утврђивање распореда писмених задатака, 

контролних вежби и тестова 

Чланови ОВ 

Одељењске 

старешине 

Наставници 

Усвоји распореди постављени на 

сајт школе 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

- Избор руководства одељењских већа и 

усвајање Годишњег плана рада ОВ 

Чланови ОВ 
Директор 

Одлука директора о руководству 
Усвојен Годишњи план рада ОВ 

- Опремљеност ученика уџбеницима и 

школским прибором, наставника неопходним 

наставним средствима 

Чланови ОВ 

Директор 

Анализа опремљености и 

предузимање мера за нормално 

функционисање  

- Упознавање са програмом рада Дечијег 

савеза и договор о активностима пријема 

првака 

Чланови ОВ 
Директор 

Наставници 

разредне наставе 

1. разреда 

Дечји савез 

Упознавање са програмом рада и 

пријем ђака првака у Дечји савез 

- Реализација Буковачког маратона 

Чланови ОВ 

Директор 

ОС 

Ученици 

Сарадња са организацијом 

Планинарског друштва „Вилина 

водица.“ 

- Реализација Такмичења у оквиру недеље 

школског спорта 

Чланови ОВ 

ОС 

Ученици 

Активно учешће ученика у 

спортским активностима 

- Предлог плана стручног усавршавања 

наставника (унутар и ван установе) 

Чланови ОВ 

Директор 
Тим за стручно 

усавршавање 

Израђен план струшног 

усавршавања наставника за 
текућу школску годину  

- Информације о укључивању ученика у 

допунску, додатну наставу, секције и ИОП 

Чланови ОВ 

Директор 

ОС 

Наставници 

Разматрање постигнутих 

резултата ученика и 

формирање група 

Организација допунске и додатне 

наставе и секција 

- Реализација планираних излета и посета 
Чланови ОВ 

ОС 

Извештаји о реализованим 

излетима и посетама 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

- Утврђивање успеха и дисциплине ученика и 

реализација наставног плана и програма на 

крају првог класификационог периода 

Чланови ОВ 

ОС 

Педагог 

Извештавање о успеху и 

дисциплини ученика 

- Обележавање Дечје недеље 
Чланови ОВ 

ОС 

Дечји савез 

Реализација активности по Плану 

Дечјег савеза 

-  Припреме поводом обележавање Дана 

школе 

Чланови ОВ 

ОС 

Директор 

План припрема за приредбу 

поводом Дана школе 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

- Праћење напредовања ученика који раде по 

ИОП-у и који похађају допунску и додатну 

наставу 

Чланови ОВ 

ОС 

Педагог 

Тим за ИОП 

Анализа и извештај о 

постигнутим резултатима 

-Праћење евиденције о похађању часова 

допунске и додатне наставе и анализа 

напредовања ученика 

Чланови ОВ 

ОС 

Педагог 

Извештаји и анализе 
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Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 - Припрема програма за прославу Нове 

године  

Чланови ОВ 

ОС, Директор 

 Тим за КЈД 

У складу са планом Тима за 

културну и јавну делатност 

- Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика и реализација наставног 

плана и програма на крају првог 

полугодишта 

Чланови ОВ 

ОС, Директор, 

Педагог 

Извештавање о успеху и 

дисциплини ученика 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

- Обележавање школске славе Светог Саве 
Чланови ОВ 

ОС, Директор 

 Тим за КЈД 

У складу са планом Тима за 

културну и јавну делатност 

- Анализа реализација стручног усавршавања 

наставника а на крају првог полугодишта 

Чланови ОВ 

Тим за стручно 

усавршавање 

Директор 

Педагог 

Извештај о реализацији струшног 

усавршавања наставника на крају 

првог полугодишта 

- Израда плана реализације школских 

такмичења 

Чланови ОВ 

Наставници 

Директор 

План реализације школских 

такмичења 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

- Учешће ученика на школским 

такмичењима 

Чланови ОВ 

Наставници 

Ученици 

Директор 

Извештај о реализацији школских 

такмичења и постигнутим 

резултатима ученика такмичара 

- Пружање помоћи ученицима и родитељима 

ученика који су на полугодишту имали 

проблема у учењу и владању 

Чланови ОВ 
ОС, Ученици 

Родитељи 

Педагог 

Директор 

Индивидуални разговори са 

ученицима и родитељима 

М
А

Р
Т

 

- Анализа успеха на школским такмичењима 
Чланови ОВ 

ОС, Педагог 

Извештавање о успеху и 

дисциплини ученика 

-Анализа рада и напредовања ученика који 

похађају допунску и додатну наставу и који 

раде по ИОП-у 

Чланови ОВ 

ОС 

Педагог 

Тим за ИОП 

Анализа и извештај о 

постигнутим резултатима 

А
П

Р
И

Л
 

- Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика и реализација наставног 

плана и програма на крају трећег 

класификационог периода 

Чланови ОВ 

ОС 

 

Сумарни извештај о реализацији 

школских такмичења и 

постигнутим резултатима 

ученика такмичара, постављен на 
сајт школе 

- Анализа реализације ваннаставних 

активности 

Чланови ОВ 

ОС 

Анализа и извештај о реализацији 

ваннаставних активности 

М
А

Ј
 

- Реализација Такмичења у оквиру недеље 

школског спорта 

Чланови ОВ 

ОС, Ученици 

Активно учешће ученика у 

спортским активностима 

- Реализација планираних излета, екскурзија 

и посета 

Чланови ОВ 

ОС 

Извештаји о реализованим 

излетима, екскурзијама  и 

посетама 

- Анализа реализације сарадње са 

родитељима 

Чланови ОВ 

ОС, Родитељи 

Анализа и извештај о реализацији 

сарадње са родитељима 

Ј
У

Н
 

- Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика и реализација наставног 

плана и програма на крају другог 

полугодишта 

Чланови ОВ 

ОС 

Педагог 

Извештавање о успеху и 

дисциплини ученика 

- Припрема програма за прославу поводом 

завршетка школске године 

Чланови ОВ 

ОС, Директор 

Тим за КЈД 

У складу са планом Тима за 

културну и јавну делатност 

- Додељивања похвала и награда најбољим 

ученицима  

Чланови ОВ 

Директор 

Тим за 

награђивање 

Спискови похваљених и 

награђених ученика  

у складу са планом Тима за 

награђивање 

- Анализа реализације стручног усавршавања 

наставника на крају школске године 

Чланови ОВ 

Тим за стручно 

усавршавање 
Педагог 

Извештај о реализацији струшног 

усавршавања наставника на крају 
школске године 
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5.3. Годишњи план рада Стручног већа за разредну наставу 

Стручно веће за разредну наставу (СВРН) Школе чине сви наставници који реализују наставу у 

првом циклусу образовања и васпитања, исти ради у складу са Статутом Школе. Председник СВРН 

сазива и руководи састанком на коме се води записник, а  за свој рад СВРН одговара Наставничком 

већу. 

 

Састав Стручног већа за разредну наставу (СВРН)  

1. председник: Виторац Јована (наставник разредне наставе) 

2. члан: Лакатош Ждеро Ана  (наставник разредне наставе) 

3. члан: Ћурчин Маја  (наставник разредне наставе) 

4. члан: Рајда Зорица (наставник разредне наставе) 

5. члан: Вулић Милена (наставник разредне наставе) 

6. члан: Стојчевска Клаудија (наставник разредне наставе) 

7. члан: Тривунчић Драгица  (наставник разредне наставе) 

 

Годишњи плана рада Стручног већа за разредну наставу Школе приказан је у Табели 33. 

 

Годишњи план рада Стручног већа за разредну наставу (СВРН) 

Табела 33. 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Анализа извештаја о раду СВРН за 

претходну школску годину  

 

Председник и чланови 

СВРН 
Директор 

Педагог 

Секретар 

Анализа извештаја  

 

- Избор руководства СВРН за наредну 

школску годину 

Изабрано ново 
руководство 

- Израда и усвајање Годишњег плана рада 

СВРН за наредну школску годину 

Усвојен годишњи план 

рада СВРН 

- Разматрање школског Календара за 

наредну школску годину и организација 

рада 

Усаглашавање свих 

школских активности са 
школским Календаром 

- Утврђивање предлога задужења 

наставника разредне наставе у оквиру 40-

часовне радне недеље 

Израђен предлог 
задужења 

- Израда годишњег и месечних планова 

рада  

Наставници 

разредне наставе 

Директор 

Педагог 

Израђенгодишњи и 

месечни планови рада 

- Договор о стручном усавршавању – 

утврђивање потреба за стручним 

усавршавањем на нивоуСВРН 

Наставници 

разредне наставе 

Директор 
Педагог 

Израђен предлог стручног 

усавршавања наставника 

разредне наставе 
 

- Планирање тематских излета, 

једнодневних излета и Школе у природи 

Наставници 

разредне наставе 

Директор 
Секретар 

Израђени планови излета 
и Школе у природи 

- Избор штампе за ученике 
Изабрана штампа за 
ученике 

- Доношење плана употребе постојећих и  

набавка потребних наставних средстава и 

дидактичког материјала за нову школску 

годину 

Израђен План и предлог 

набавке потребних 

наставних средстава 

- Израда и усвајање годишњег плана 

реализације огледних/угледних часова 
Наставници разредне 

наставе 
Директор 

Педагог 

Израђени годишњи план 
реализације огледних/ 

угледних часова 

- Усаглашавање критеријума оцењивања  

 

Усаглашени критеријуми 
и поступци 
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А
В

Г
У

С
Т

 
-Утврђивање распореда писмених 

задатака, контролних вежби и тестова 

Наставници разредне 

наставе 

Директор 

Педагог 

Усвоји распореди провера 

и постављени на сајт 

школе 

- Договор о изради распореда часова, 

дежурства, дана „отворених врата“ 

Израђени распореди и 

постављени на сајт школе 

- Разматрање извештаја о упису ученика у 

1. разред и формирање одељења 1. разреда 

- Разматрање извештаја о упису 

новопримљених ученика у школу 

Оформљена одељења и 

спискови ученика 

- Присуствовање Годишњој скупштини 

друштва учитеља Новог Сада (ДУНС) 
Наставници  

Извештај присутних 

учитеља са скупштине 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

- Свечана приредба поводом пријема ђака 

првака у школу и пријем првака у Дечији 

савез 

Наставници 
разредне наставе 

Ученици, Родитељи 

Директор, Педагог 
Тим за КЈД 

У складу са планом Тима 

за културну и јавну 

делатност 

- Упознавање са новодошлим ученицима 

 

Наставници разредне 

наставе 

Ученици 

Распоред новодошлих 

ученика по разредима – 

одељењима 

-Упознавање ученика са Школским 

календаром и распоредом часова 

Наставници разредне 
наставе 

Ученици 

Упознавање ученика са 

Школским календаром и 

распоредом часова, исти 
постављени на сајт школе 

- Учлањење ђака првака у школску 

библиотеку 

Библиоткар, 

Наставници разредне 

наставе 1. разреда 

Учлањивање ђака у 

библиотеку у сарадњу са 

библиотекаром 

- Реализација радне суботе по Календару  

Наставници разредне 

наставе 

Ученици 

Спортске активности 

ученика у школском 

дворишту 

- Реализација Такмичења у оквиру недеље 

школског спорта 

Наставници разредне 
наставе 

Ученици 

Активно учешће што 
већег броја ученика у 

спортским активностима 

- Информације о идентификованим 

ученицима за допунску и додатну наставу  

Наставници разредне 
наставе 

Ученици 

Разматрање постигнутих 

резултата ученика и 
формирање група 

Организација допунске и 

додатне наставе  

- Договор о фестивалима у текућој 

школској години 

Наставници разредне 

наставе 

Израђен План фестивала 

у текућој школској 

години 

- Израда плана и посета предметних 

наставника ученицима четвртог разреда у 

циљу припреме за пети разред 

ОС 4. разредна и 

предметни наставници 

Израђен План посета 

предметних наставника 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

- Обележавање Дечје недеље 

Наставници 

разредне наставе 
Ученици 

Дечји савез 

Реализација активности 
по Плану Дечјег савеза 

- Обележавање Дана школе 

Наставници разредне 
наставе 

Ученици Директор 

Активно учешће ученика 
у реализацији приредбе 

поводом Дана школе 

- Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика и реализација наставног плана и 

програма на крају првог класификационог 

периода 

Наставници разредне 

наставе 
Директор 

Педагог 

Анализа и извештавање о 

успеху идисциплини 

ученика 
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Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

 

- Праћење напредовања ученика који раде 

по ИОП-у и који похађају допунску и 

додатнунаставу 

Наставници 

разредне наставе 
Педагог 

Тим за ИОП 

Анализа и извештај о 
постигнутим резултатима 

- Организовање и реализовање Пројектне 

наставе и огледних/ угледних часова, 

планирање присуствовања и помоћ у 

реализацији 

Наставници разредне 
наставе 

Ученици  

Директор 

Педагог 

Праћење Плана 

реализације Пројектне 

наставе, огледних и 

угледних часова 
Стручна помоћ, анализе и 

извештаји 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

- Утврђивање успеха и дисциплине ученика 

и реализација наставног плана и програма 

на крају првог полугодишта 

Наставници  
разредне наставе 

Директор 

Педагог 

Анализа и извештавање о 

успеху идисциплини 

ученика 

- Анализа редовности похађања наставе, 

праћење реализације допунске и додатне 

наставе 

Наставници  
разредне наставе 

Директор 

Педагог 

Анализа и извештавање о 
изостанцима ученика, 

реализацији допунске и 

додатне наставе 

- Прослава Нове године 

Наставници разредне 
наставе, Ученици 

Директор 

 Тим за КЈД 

У складу са планом Тима 

за културну и јавну 
делатност 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

- Обележавање школске славе Светог Саве 

Наставници  

разредне наставе 

Директор 

Тим за КЈД 

У складу са планом Тима 
за културну и јавну 

делатност 

- Разматрање предлога и закључака 

одељењског већа који се односе на 

побољшање резултата образовно-васпитног 

рада на крају полугодишта 

Наставници 

разредне наставе 

Педагог 
Директор 

Разматрање предлога и 

усвојени закључци 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 - Учешће ученика на школским 

такмичењима 

 Наставници 

разредне наставе 

Ученици 

Извештај о реализацији 

школских такмичења и 
постигнутим резултатима 

ученика такмичара 

- Утврђивање приоритета у набавци нових 

уџбеника, наставних средстава и друге 

школске опреме 

Наставници  

разредне наставе 

Директор 

Израђени спискови и 
достављени директору 

М
А

Р
Т

 

- Избор уџбеника за наредну школску 

годину 

Наставници  
разредне наставе 

Директор 

Педагог 

Избор уџбеника на основу 

Закона и одобрених 

Каталога 

- Анализа редовности похађања наставе, 

праћење реализације допунске и додатне 

наставе и слободних активности 

Наставници  

разредне наставе 
Директор 

Педагог 

Анализа и извештавање о 
изостанцима ученика, 

реализацији допунске и 

додатне наставе, 
слободних активности  

- Праћење напредовања ученика који раде 

по ИОП-у и који похађају допунску и 

додатнунаставу 

Наставници  

разредне наставе 

Педагог 
Тим за ИОП 

Анализа и извештај о 

постигнутим резултатима 

- Анализа редовности похађања наставе, 

праћење реализације допунске и додатне 

наставе 

Наставници разредне 

наставе 

Директор 
Педагог 

Анализа и извештавање о 

изостанцима ученика, 

реализацији допунске и 
додатне наставе 
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А
П

Р
И

Л
 

- Утврђивање успеха и дисциплине ученика 

и реализација наставног плана и програма 

на крају трећег класификационог периода 

Наставници  

разредне наставе 

Директор 
Педагог 

Анализа и извештавање о 
успеху идисциплини 

ученика 

- Разматрање предлога и закључака 

одељењског већа који се односе на 

побољшање резултата образовно-васпитног 

рада на крају трећег класификационог 

периода 

Наставници разредне 
наставе 

Педагог 

Директор 

Разматрање предлога и 

усвојени закључци 

- Размена искустава након посећених 

часова 

Наставници разредне 

наставе 
Педагог 

Директор 

Извештаји о посећеним 

часовима 

Разговор и дискусија 

М
А

Ј
 

- Реализација Такмичења у оквиру недеље 

школског спорта 

Наставници разредне 
наставе 

Ученици 

Активно учешће ученика 
у спортским 

активностима 

- Реализација планираних излета, 

екскурзија и посета 

Наставници разредне 

наставе Ученици 

Извештаји о 

реализованим излетима, 
екскурзијама  и посетама 

Ј
У

Н
 

- Утврђивање успеха и дисциплине ученика 

и реализација наставног плана и програма 

на крају другог полугодишта 

Наставници разредне 

наставе 

Директор 
Педагог 

Анализа и извештавање о 
успеху идисциплини 

ученика 

- Анализа редовности похађања наставе. 

праћење реализације допунске и додатне 

наставе и слободних активности 

Наставници разредне 

наставе 

Директор 

Педагог 

Анализа и извештавање о 

изостанцима ученика, 
реализацији допунске и 

додатне наставе, 

слободних активности  

Ј
У

Н
 

- Припрема програма за прославу поводом 

завршетка школске године 

Наставници разредне 
наставе, Директор, 

Тим за културну и 

јавну делатност 

У складу са планом Тима 

за културну и јавну 
делатност 

- Додељивања похвала најбољим 

ученицима  

Наставници разредне 
наставе  

Директор 

Похваљивање ученика у 
књижице, есДневник, 

Похвалнице 

- Анализа резултата остварених увођењем 

иновација у настави 

Наставници разредне 
наставе, Директор 

Педагог 

Извештај о иновацијама у 

настави 

- Праћење напредовања ученика који раде 

по ИОП-у и који похађају допунску и 

додатнунаставу 

Наставници разредне 

наставе, Педагог 

Тим за ИОП 

Завршна анализа и 

извештај о постигнутим 
резултатима ученика који 

раде по ИОП 

- Анализаи извештај о раду СВРН на крају 

школске године 

 

Председник и 

чланови СВРН 
Директор 

Педагог 

Анализа и извештај о 

раду СВРН  на крају 

школске године 

Т
О

К
О

М
  
Ш

К
О

Л
С

К
Е

  

Г
О

Д
И

Н
Е

 

- Стручно усавршавање у оквиру школе и 

ДУНС-а 

 

Тим за СУ 

Реализација стручног  
усавршавања у складу са 

планом Тима за стручно 

усавршавање  

- Одржавање родитељских састанака и 

индивидуалних разговора са родитељима 

Наставници разредне 
наставе 

Родитељи 

Међусобно упознавање 
ОС и родитеља, 

континуирана сарадња и 

заједнички рад на 
постизању што бољих 

резултата ученика 
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Т
О
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О

М
  
Ш

К
О

Л
С

К
Е

  
Г

О
Д

И
Н

 - Присуствовање семинарима и састанцима 

у ДУНС-у 

Наставници разредне 
наставе  

ДУНС 

Извештаји са семинара и 

састанака у ДУНС 

- Присуство састанцима наставничких већа 

Наставници разредне 

наставе 
Чланови НВ 

Извештаји са састанака 

- Присуство презентацијама уџбеника 

Наставници разредне 

наставе, Представници 
издавача 

Извештаји са 

презентација 

- Евалуација одржаних часова, разговор о 

ефектима, примена  и израда извештаја 

- Извештај наставника о похађаним 

семинарима и ефекти примене у настави 

Наставници разредне 
наставе Директор 

Педагог 

Разговор и дискусије 

Извештаји 

 

 

5.4. Годишњи план рада Стручних већа за области предмета 

На основу Законa о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 

27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), и Правилника о научним, уметничким, односно стручним 

областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља ("Сл. гласник РС", 

бр. 114/2017), а у складу са Правилником о научним, уметничким, односно стручним областима у 

оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља, (Национални савет за високо 

образовање, на седници одржаној 16.11. 2017. године),  Школа има следећа Стручна већа за област 

предмета: 

1) Стручно веће за област језичких предмета 

2) Стручно веће за област природно-математичких предмета 

3) Стручно веће за област друштвено-хуманистичких предмета 

4) Стручно веће за област вештина и уметничких предмета 

 

 

5.4.1. Годишњи план рада Стручног већа за област језичких предмета 

Стручно веће за област језишких предмета (СВЈП) чине сви наставници који реализују наставу 

из групе језичких предмета (Српски, Енглески и Немачки језик), и исти ради у складу са Статутом 

Школе. Председник СВЈП већа сазива и руководи састанком на коме се води записник, а  за свој рад 

СВЈП одговара Наставничком већу. 

 

Састав Стручног већа за област језичких предмета (СВЈП)  

1. председник: Лечић Винокић Сњежана (наставник енглеског језика) 

2. члан: Анђелић Зорица  (наставник српског језика) 

3. члан: Антић Марина  (наставник српског језика) 

4. члан: Чокорац Биљана  (наставник енглеског језика) 

5. члан: Томић Адриана (наставник немачког језика) 

 

Годишњи плана рада Стручног већа за област језичких предмета Школе приказан је у Табели 34. 
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Годишњи план рада Стручног већа за област језичких предмета (СВЈП) 

Табела 34. 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

 

- Анализа и усвајање Извештаја о раду 

СВЈП за претходну школску годину  

Председник и чланови 
већа 

Директор 

Педагог 

 

Анализа и усвајање 

извештаја  

-Избор руководства за наредну школску 

годину 
Изабрано ново руководство 

- Израда и усвајање Годишњег плана рада 

СВЈП за наредну школску годину 

Усвојен годишњи план 

рада СВПЈ 

- Разматрање школског Календара за 

наредну школскугодину и организација 

рада у наредној школској години 

Усаглашавање свих 

школских активности са 

школским Календаром 

- Утврђивање предлога задужења 

наставника у оквиру 40-часовне радне 

недеље 

Израђен предлог задужења 

- Израда годишњег и месечних планова 

рада  

Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Израђен годишњи и 

месечни планови рада 

- Договор о стручном усавршавању – 

утврђивање потреба за стручним 

усавршавањем на нивоу СВЈП 
Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Израђени предлог стручног 

усавршавања  

- Организација допунске, додатне наставе 

и ваннаставних активности 

Израђени планови 

допунске, додатне наставе 

и ваннаставних активности 

- Доношење плана употребе постојећих и  

набавка потребних наставних средстава и 

дидактичког материјала за нову школску 

годину 
Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Израђен План и предлог 

набавке потребних 

наставних средстава  

- Израда и усвајање годишњег плана 

реализације огледних/угледних часова 

Израђени годишњи план 

реализације 

огледних/угледних часова 

- Усаглашавање критеријума оцењивања и 

корелација међу предметима 

Усаглашени критеријуми и 

поступци корелације 

-Утврђивање распореда писмених 

задатака, контролних вежби и тестова 
Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Усвојени распореди 

провера  постављени на 

сајт школе 

- Договор о изради распореда часова, 

дежурства, дана „отворених врата“ 

Израђени распореди и 
постављени на сајт школе 

- Консултације и договор о изради ИОП -а 

за ученике за које се указала  потреба 

Чланови већа 

Директор, Педагог 

Тим за ИОП 

Израђени план ИОП у 

сарадњи са Тимом за ИОП 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

- Иницијално тестирање ученика 

Чланови већа 

Ученици 

Реализација и анализа 

резултата иницијалног 

тестирања 

- Информације о идентификованим 

ученицима за допунску и додатну наставу 

и избор секција од стране ученика 

Организација допунске, 

додатне наставе и секција 

- Договор о фестивалима у текућој 

школској години 

Чланови већа 

 

Израђен План фестивала у 

текућој школској години 

- Израда плана и посета предметних 

наставника ученицима четвртог разреда у 

циљу припреме за пети разред 

ОС 4. разреда и 

наставници 

предметне наставе 

Израђен План посета 

предметних наставника 
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О
К

Т
О

Б
А

Р
 

- Обележавање Дечје недеље 
Наставници 

Ученици 

Дечји савез 

Реализација активности по 

Плану Дечјег савеза 

- Припреме за обележавање Дана школе 
Наставници 

Ученици Директор 

Активно учешће ученика у 

реализацији приредбе 

поводом Дана школе 

- Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика и реализација наставног плана 

и програма на крају првог 

класификационог периода 

Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Анализа и извештавање о 

успеху идисциплини 

ученика 

- Анализа редовности похађања наставе, 

праћење реализације допунске, додатне 

наставе и слободних активности 

Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Анализа и извештавање о 

изостанцима ученика, 

реализацији допунске и 

додатне наставе, слободних 

активности 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

 

-Организовање и реализовање огледних/ 

угледних часова, планирање 

присуствовања и помоћ у реализацији 

Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Праћење Плана 

реализације 

огледних/угледних часова 

Стручна помоћ, анализе и 
извештаји 

- Праћење напредовања ученика који раде 

по ИОП-у и који похађају допунску и 

додатнунаставу 

Чланови већа 

Педагог 

Тим за ИОП 

Анализа и извештај о 

постигнутим резултатима 

- Професионална оријентација ученика 
Чланови већа 

ОС 

Тим за ПО 

У складу са планом Тима 

за професионалну 

оријентацију ученика 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

- Прослава Нове године 

Чланови већа 

Ученици 

Тим за културну и јавну 

делатност 

У складу са планом Тима 

за културну и јавну 

делатност 

- Организовање припремне наставе за 

ученике осмог разреда 

Чланови већа 
Директор  

Педагог 

Израђен план припремене 
наставе за ученике осмог 

разреда 

- Организовање допунске и додатне 

наставе у току зимског распуста 

Израђен план допунске и 

додатне наставе током 

расуста 

- Договор у вези са школским 

такмичењима из:Српског, Енглеског и 

Немачког језика 

План школског такмишења 

- Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика и реализација наставног плана и 

програма на крају првог полугодишта Чланови већа 

Одељењске старешине 

Директор 

Педагог 

Анализа и извештавање о 
успеху идисциплини 

ученика 

- Анализа редовности похађања наставе, 

праћење реализације допунске и додатне 

наставе и слободних активности 

Анализа и извештавање о 
изостанцима ученика, 

реализацији допунске, 

додатне наставе, слободних 

активности  

Ј
А

Н
У

А
Р

 - Обележавање школске славе Сетог Саве 
Чланови већа 

Директор 

У складу са планом Тима 

за културну и јавну 

делатност 

- Разматрање предлога и закључака 

одељењских већа који се односе на 

побољшање резултата образовно-

васпитног рада на крају полугодишта 

Чланови већа 
Директор 

Разматрање предлога, 
усвојени закључци 
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Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

- Учешће ученика на школским и 

општинским такмичењима 

Чланови већа 

Наставници 

Ученици 

Извештај о реализацији 

школских такмичења и 

постигнутим резултатима 

ученика такмичара 

- Утврђивање приоритета у набавци нових 

уџбеника, наставних средстава и друге 

школске опреме 

Чланови већа 

Директор 

Израђени спискови и 

достављени директору 

- Евалуација напредовања ученика који 

раде по ИОП-у и који похађају допунску и 

додатнунаставу 

Чланови већа 

Педагог 

Тим за ИОП 

Анализа и извештај о 

постигнутим резултатима 

М
А

Р
Т

 - Избор уџбеника за наредну школску 

годину 

Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Избор уџбеника на основу 

Закона и одобрених 

Каталога 

- Анализа резултата постигнутих на 

такмичењима 
Чланови већа 

Анализа и извештај о 

постигнутим резултатима 

А
П

Р
И

Л
 

- Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика и реализација наставног плана и 

програма на крају трећег 

класификационог периода 

Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Анализа и извештавање о 

успеху и дисциплини 

ученика 

- Анализа редовности похађања наставе, 

праћење реализације допунске, додатне 

наставе и слободних активности 

Чланови већа 

Директор 
Педагог 

Анализа и извештавање о 

изостанцима ученика, 

реализацији допунске, 
додатне наставе, слободних 

активности  

- Организација пробног завршног испита 

за ученике осмог разреда 

Чланови већа 

Наставници 

Педагог 

Директор 

Анализа и извештај о 

резултатима пробног 

завршног испита 

- Размена искустава након посећених 

часова 

Чланови већа 

Наставници 

Педагог 

Директор 

Извештаји о посећеним 

часовима 

Разговор и дискусија 

- Праћење напредовања ученика који раде 

по ИОП-у и који похађају допунску и 

додатнунаставу 

Чланови већа 

Педагог 

Тим за ИОП 

Анализа и извештај о 

постигнутим резултатима 

М
А

Ј
 

- Одржавање припремних часова за 

полагање завршних испита 

Наставници 

ОС 

Ученици 

Активно учешће ученика 

на часовима припреме за 

полагање завршног испита 

- Предлози за похвале и дипломе за 

остварене резултате 
Чланови већа 

Наставници 

Списак предложених 

ученика са образложењима 

- Реализација планираних облика стручног 

усавршавања 

Чланови већа 

Наставници 

Анализа и извештај о 

стручном усавршавању 

Ј
У

Н
 

- Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика и реализација наставног плана и 

програма на крају другог полугодишта Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Анализа и извештавање о 

успеху идисциплини 

ученика 

- Анализа редовности похађања наставе, 

праћење реализације допунске, додатне 

наставе и слободних активности 

Анализа и извештавање о 

изостанцима ученика, 

реализацији допунске, 

додатне наставе, слободних 

активности  

- Анализа завршног испита за ученике 

осмог разреда 

Чланови већа 

Анализа и извештај о 

резултатима завршног 
испита 

- Анализа резултата са учешћа на конку-

рсима и другим такмичењима на којима су 

ученици учествовали током школске 

године 

Анализа и извештај о 

резултатима на конкурсима 

и такмичењима 

- Анализа рада секција 
Анализа и извештај о раду 

секција 
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Ј
У

Н
 

- Припрема програма за прославу поводом 

завршетка школске године 
Чланови већа 

Тим за награђивање 

У складу са планом Тима 

за културну и јавну 

делатност 

- Додељивања похвала и диплома 

најбољим ученицима  

Спискови похваљених 

ученика у складу са планом 

Тима за награђивање 

- Планирање, организација и реализација  

разредних и поправних испита ученика 

Наставници  

ОС,  Комисије  

Директор 

Израда Плана разредних и 

поправних испита 

- Анализаи извештај о раду СВЈП на крају 

школске године 

Председник и 

чланови већа 

 

Анализа и извештај о 

реализацији плана  

Стручног већа  на крају 

школске године 

Т
О

К
О

М
  
Ш

К
О

Л
С

К
Е

  
Г

О
Д

И
Н

Е
 

- Активно учешће у раду осталих стручних 

већа и тимова и вођење секција сходно 

одлуци директора 

Наставници 

Директор 
Стручна 

већа и Тимови 

Координатор секције 

Одлука директора школе о 
ангажовању наставника у 

школској години 

- Стручно усавршавање у оквиру школе и 

ван школе 

Наставници 

Директор 

Педагог 

Тим за стручно 

усавршавање 

Реализација стручног 

усавршавања наставника у 

складу са планом Тима за 

стручно усавршавање и 

извештаји 

- Одржавање индивидуалних разговора са 

ученицима и родитељима 

Наставници 

Ученици 

Родитељи 

Међусобно упознавање 

наставника и родитеља, 

континуирана сарадња и 

заједнички рад на 

постизању што бољих 

резултата ученика 

- Активно учешће у реализацији 

огледних/угледних часова 

Наставници 

Ученици 

У складу са планом 
реализације 

огледних/угледних часова 

- Присуство састанцима Наставничког 

већа 
Чланови НВ Извештаји са састанака 

- Присуство презентацијама уџбеника 
Наставници 

Представници издавача 
Извештаји са презентација 

- Евалуација одржаних часова, разговор о 

израда извештаја 

Наставници 

Директор 

Педагог 

Разговор и дискусије 

Извештаји 

- Извештај наставника о похађаним 

семинарима и ефекти примене у настави 

Наставници 
Директор 

Педагог 

Разговор и дискусије 
Извештаји 
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5.4.2. Годишњи план рада Стручног већа за област природно-математичких предмета 

Стручно веће за област природно-математичких предмета (СВПМП) Школе чине наставници 

који изводе наставу из групе природно-математичких предмета (Биологија, Математика, 

Информатика и рачунарство, Физика и Хемија), и исти ради у складу са Статутом Школе.  

Председник СВПМП већа сазива и руководи састанком на коме се води записник, а  за свој рад 

стручно веће одговара Наставничком већу. 

 

Састав Стручног већа за област природно-математички предмета (СВПМП)  

1. председник: Комарица Стефан (наставник физике) 

2. члан: Пушковић Даница (наставник биологије) 

3. члан: Милијић Слађана (наставник математике) 

4. члан: Медаровић Мирјана  (наставник математике) 

5. члан: Лакић Олгица  (наставник хемије) 

 

Годишњи плана рада Стручног већа за област природно-математичких предмета Школе приказан је 

у Табели 35. 

 

Годишњи план рада Стручног већа за област природно-математичких предмета (СВПМП) 

Табела 35. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 

CAДPЖAJИ ПЛАНА И 

АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Анализа и усвајање Извештаја о 

раду СВПМП за претходну школску 

годину  

Председник и 

чланови већа 
Директор 

Педагог 

Секретар 

Анализа и усвајање извештаја  

- Избор руководства за наредну 

школску годину 
Изабрано ново руководство 

- Израда и усвајање Годишњег плана 

рада СВПМП за наредну школску 

годину 

Усвојен годишњи план рада СВПМП 

- Разматрање школског Календара за 

наредну школску годину и 

организација рада у наредној 

школској години 

Усаглашавање свих школских активности 

са школским Календаром 

- Утврђивање предлога задужења 

наставника у оквиру 40-часовне радне 

недеље 

Израђен предлог задужења 

- Израда годишњег и месечних 

планова рада  

Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Израђен годишњи и месечни планови рада 

- Договор о стручном усавршавању – 

утврђивање потреба за стручним 

усавршавањем на нивоу СВПМП 

Израђени предлог стручног усавршавања  

- Организација и садржаји допунске, 

додатне наставе и ваннаставних 

активности 

Израђени планови допунске, додатне 

наставе и ваннаставних активности 

- Доношење плана употребе 

постојећих и  набавка потребних 

наставних средстава и дидактичког 

материјала за нову школску годину 

Чланови већа 

Директор 

 

Израђен План и предлог набавке 

потребних наставних средстава  

- Израда и усвајање годишњег плана 

реализације огледних/угледних часова 

Израђени годишњи план реализације 
огледних/угледних часова 

- Усаглашавање критеријума 

оцењивања и корелација међу 

предметима 

Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Усаглашени критеријуми и поступци 

корелације 
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А
В

Г
У

С
Т

 
-Утврђивање распореда писмених 

задатака, контролних вежби и тестова Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Усвоји распореди провера и постављени 

на сајт школе 

- Договор о изради распореда часова, 

дежурства, дана „отворених врата“ 

Израђени распореди и постављени на сајт 

школе 

- Консултације и договор о изради 

ИОП -а за ученике за које се већ зна 

да раде по посебним програмима и 

израда ИОП-а за ученике за које се 

показало да је потребно 

Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Тим за ИОП 

Израђен план ИОП у сарадњи са Тимом за 

ИОП 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

- Иницијално тестирање ученика  

Чланови већа 

Наставници 

Ученици 

Реализација и анализа резултата 

иницијалног тестирања 

- Информације о идентификованим 

ученицима за допунску, додатну 

наставу и избор секција од стране 

ученика 

Разматрање постигнутих резултата 

ученика и формирање група 

Организација допунске, додатне наставе и 

секција 

- Договор о фестивалима у текућој 

школској години 
Чланови већа 

Израђен План фестивала у текућој 

школској години 

- Израда плана и посета предметних 

наставника ученицима четвртог 

разреда у циљу припреме за пети 

разред 

ОС 4. разреда и  

наставници 

предметне 
наставе 

Израђен План посета предметних 

наставника 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

- Обележавање Дечје недеље 
Наставници 

Ученици 

Дечји савез 

Реализација активности по Плану Дечјег 

савеза 

- Припреме за обележавање Дана 

школе 

Наставници 

Ученици 

Директор 

Активно учешће ученика у реализацији 

приредбе поводом Дана школе 

- Организовање и реализовање 

огледних/ угледних часова, планирање 

присуствовања и помоћ у реализацији 

Чланови већа 

Наставници 
Директор 

Педагог 

Праћење Плана реализације огледних/ 

угледних часова 
Стручна помоћ, анализе и извештаји 

- Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика и реализација наставног 

плана и програма на крају првог 

класификационог периода 
Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Анализа и извештавање о успеху 

идисциплини ученика 

- Анализа редовности похађања 

наставе, праћење реализације 

допунске, додатне наставе и слободних 

активности 

Анализа и извештавање о изостанцима 

ученика, реализацији допунске, додатне 

наставе, слободних активности 

- Корелацији између предмета  

(мултидисциплинарни приступ 

настави)  

Анализе и извештаји о реализацији 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

-Организовање и реализовање 

огледних/ угледних часова, планирање 

присуствовања и помоћ у реализацији 

Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Праћење Плана реализације 

огледних/угледних часова 

Стручна помоћ, анализе и извештаји 

- Праћење напредовања ученика који 

раде по ИОП-у и који похађају 

допунску и додатну наставу 

Чланови већа 

Наставници 

Педагог 

Тим за ИОП 

Анализа и извештај о постигнутим 

резултатима 

- Професионална оријентација 

ученика 

Чланови већа 

Наставници 

Директор 

Тим за ПО 

У складу са планом Тима за 

професионалну оријентацију ученика 
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Д
Е
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Е
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Б
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- Прослава Нове године 

Чланови већа 

Наставници 

Ученици 

Директор 

Педагог 

Тим за КЈД 

У складу са планом Тима за културну и 

јавну делатност 

- Организовање припремне наставе за 

ученике осмог разреда 

Чланови већа 

Наставници 

Директор 

Педагог 

Израђен план припремене наставе за 

ученике осмог разреда 

- Организовање допунске и додатне 

наставе у току зимског распуста 

Израђен план допунске и додатне наставе 

током расуста 

- Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика и реализација наставног 

плана и програма на крају првог 

полугодишта 

Анализа и извештавање о успеху 

идисциплини ученика 

- Анализа редовности похађања 

наставе, праћење реализације 

допунске, додатне наставе и 

слободних активности 

Анализа и извештавање о изостанцима 

ученика, реализацији допунске, додатне 

наставе, слободних активности 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

- Обележавање школске славе Светог 

Саве 

Чланови већа 

Наставници 

Директор 

Тим за КЈД 

У складу са планом Тима за културну и 

јавну делатност 

- Договор у вези са школским 

такмичењима из: Биологије, 

Математике, Физике и Хемије 

Чланови већа План школског такмишења 

- Разматрање предлога и закључака 

одељењских већа који се односе на 

побољшање резултата образовно-

васпитног рада на крају полугодишта 

Чланови већа 

Наставници 

Педагог 

Директор 

Разматрање предлога и усвојени закључци 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

- Учешће ученика на школским и 

општинским такмичењима 

Чланови већа 

Наставници 

Ученици 

Извештај о реализацији школских 

такмичења и постигнутим резултатима 

ученика такмичара 

- Утврђивање приоритета у набавци 

нових уџбеника, наставних средстава 

и друге школске опреме 

Чланови већа 

Наставници 

Директор 

Израђени спискови и достављени 

директору 

- Евалуација напредовања ученика 

који раде по ИОП-у и који похађају 

допунску и додатну наставу 

Чланови већа 

Наставници 

Педагог 
Тим за ИОП 

Анализа и извештај о постигнутим 

резултатима 

М
А

Р
Т

 - Избор уџбеника за наредну школску 

годину 

Чланови већа 

Наставници 

Директор 

Педагог 

Избор уџбеника на основу Закона и 

одобрених Каталога 

- Анализа резултата постигнутих на 

такмичењима 

Чланови већа 

Наставници 

Анализа и извештај о постигнутим 

резултатима 

А
П

Р
И

Л
 

- Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика и реализација наставног 

плана и програма на крају трећег 

класификационог периода 

Чланови већа 

Наставници 

Директор 

Педагог 

Анализа и извештавање о успеху 

идисциплини ученика 

- Анализа редовности похађања 

наставе, праћење реализације 

допунске, додатне наставе и слободних 

активности 

Чланови већа 

Наставници 

Директор 
Педагог 

Анализа и извештавање о изостанцима 

ученика, реализацији допунске, додатне 

наставе, слободних активности  

- Организација пробног завршног 

испита за ученике осмог разреда 

Чланови већа 

Наставници 

Педагог 

Анализа и извештај о резултатима 

пробног завршног испита 
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А
П

Р
И

Л
 - Размена искустава након посећених 

часова 

Чланови већа 

Наставници 

Педагог 

Директор 

Извештаји о посећеним часовима 

Разговор и дискусија 

- Праћење напредовања ученика који 

раде по ИОП-у и који похађају 

допунску и додатну наставу 

Чланови већа 

Педагог 

Тим за ИОП 

Анализа и извештај о постигнутим 

резултатима 

М
А

Ј
 

- Одржавање припремних часова за 

полагање завршних испита 

Наставници 

Ученици 

Активно учешће ученика на часовима 

припреме за полагање завршног испита 

- Припрема ученика осмог разреда за 

упис у средње школе Чланови већа 

Наставници 
 

Анализа и извештај о анкетираним 

ученицима у вези жеља за упис 

- Сумарна анализа резултата 

постигнутих на такмичењима 

Сумарна анализа и извештај о 

постигнутим резултатима на 

такмичењима у циљу побољшања успеха 

- Предлози за похвале и дипломе за 

остварене резултате 

Чланови већа 

Наставници 

Списак предложених ученика са 

образложењима 

- Реализација планираних облика 

стручног усавршавања 

Чланови већа 

Наставници 

Анализа и извештај о стручном 

усавршавању 

Ј
У

Н
 

- Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика и реализација наставног 

плана и програма на крају другог 

полугодишта 
Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Анализа и извештавање о успеху и 

дисциплини ученика 8. разреда и ученика 

1.-7. разреда 

- Анализа редовности похађања 

наставе, праћење реализације 

допунске, додатне наставе и слободних 

активности 

Анализа и извештавање о изостанцима 

ученика, реализацији допунске, додатне 
наставе, слободних активности  

- Анализа завршног испита за ученике 

осмог разреда 

Чланови већа 

Наставници 

Педагог 

Анализа и извештај о резултатима 

завршног испита 

- Анализа резултата са учешћа на 

конкурсима идругим такмичењима на 

којима су ученици учествовали током 

школске године 

Анализа и извештај о резултатима на 

конкурсима и такмичењима 

- Анализа рада секција Анализа и извештај о раду секција 

- Припрема програма за прославу 

поводом завршетка школске године 

Чланови већа 

Наставници 

Директор 

Тим за КЈД 

У складу са планом Тима за културну и 

јавну делатност 

- Додељивања похвала и диплома 

најбољим ученицима  

Чланови већа 

Наставници 

Директор 

Тима за 

награђивање 

Спискови похваљених ученика  

у складу са планом Тима за награђивање 

- Анализа резултата остварених 

увођењем иновација у настави 

Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Извештај о иновацијама у настави 

Ј
У

Н
 

- Планирање, организација и 

реализација  разредних и поправних 

испита ученика 

Наставници 

 ОС 

 Комисије  

Директор 

Израда Плана разредних и поправних 

испита 

- Анализаи извештај о раду СВПМП 

на крају школске године 

Председник и 

чланови већа 

Директор 

Педагог 

Анализа и извештај о реализацији рада 

Стручног већа  на крају школске године 
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- Активно учешће у раду осталих 

Стручних већа и Тимова школе и 

вођење секција сходно одлуци 

директора 

Наставници 

Директор 

Стручна 

већа и Тимови 

Координатор 

секције 

Одлука директора школе о ангажовању 

наставника у школској години 

- Стручно усавршавање у оквиру 

школе и ван школе 

Наставници 

Директор 

Педагог 

 Тим за стручно 

усавршавање и 

извештаји 

Реализација стручног усавршавања 

наставника у складу са планом Тима за 

стручно усавршавање и извештаји 

- Одржавање индивидуалних 

разговора са ученицима и родитељима 

Наставници 

Ученици 

Родитељи 

Међусобно упознавање наставника и 
родитеља, континуирана сарадња и 

заједнички рад на постизању што бољих 

резултата ученика 

- Активно учешће у реализацији 

огледних/угледних часова 

Наставници 
Ученици 

У складу са планом реализације 
огледних/угледних часова 

- Присуство састанцима 

Наставничког већа 
Чланови НВ Извештаји са састанака 

- Присуство презентацијама уџбеника 
Наставници 

Представници 

издавача 

Извештаји са презентација 

- Евалуација одржаних часова, 

разговор о ефектима, примена  и 

израда извештаја 

Наставници 

Директор 

Педагог 

Разговор и дискусије 

Извештаји 

- Извештај наставника о похађаним 

семинарима и ефекти примене у 

настави 

Наставници 

Директор 

Педагог 

Разговор и дискусије 

Извештаји 
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5.4.3. Годишњи план рада Стручног већа за област друштвено-хуманистичких предмета 

Стручно веће за област друштвено-хуманистичких предмета (СВДХП) чине наставници који 

изводе наставу из групе друштвено-хуманистичких предмета (Историја, Верска настава, 

Грађанско васпитање, Географија и Физичко и здравствено васпитање), и исти ради у складу са 

Статутом Школе. Председник СВДХП већа сазива и руководи састанком на коме се води записник, 

а  за свој рад стручно веће одговара Наставничком већу. 

 

Састав Стручног већа за област друштвено-хуманистичких предмета (СВДХП)  

1. председник: Минаковић Ненад  (наставник историје) 

2. члан: Дуганџија Жељко (наставник географије) 

3. члан: Банаи Милан  (наставник ФВ) 

4. члан: Видаковић  Славољуб  (наставник верске наставе) 

5. члан: Антић Марина (наставник грађанског васпитања) 

 

Годишњи плана рада Стручног већа за област друштвено-хуманистичких предмета Школе приказан 

је у Табели 36. 

 

Годишњи план рада Стручног већа за област друштвено-хуманистичких предмета (СВДХП) 

Табела 36. 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Анализа и усвајање Извештаја о раду 

СВДХП за претходну школску годину  

Председник и 

чланови већа 

Директор 

Педагог 

 

Анализа и усвајање извештаја  

-Избор руководства за наредну школску 

годину 
Изабрано ново руководство 

- Израда и усвајање Годишњег плана рада 

СВДХП за наредну школску годину 

Усвојен годишњи план рада 

СВДХП 

- Разматрање школског Календара за 

наредну школску годину и организација рада 

у наредној школској години 

Усаглашавање свих школских 

активности са школским 

Календаром 

- Утврђивање предлога задужења наставника 

у оквиру 40-часовне радне недеље 
Израђен предлог задужења 

- Израда годишњег и месечних планова рада  
Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Израђен годишњи и месечни 

планови рада 

- Договор о стручном усавршавању – 

утврђивање потреба за стручним 

усавршавањем на нивоу СВДХП 
Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Израђени предлог стручног 

усавршавања  

- Организација допунске, додатне наставе и 

ваннаставних активности 

Израђени планови допунске, 

додатне наставе и ваннаставних 

активности 

- Доношење плана употребе постојећих и  

набавка потребних наставних средстава и 

дидактичког материјала за нову школску 

годину 
Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Израђен План и предлог набавке 

потребних наставних средстава  

- Израда и усвајање годишњег плана 

реализације огледних/угледних часова 

Израђени годишњи план 

реализације огледних/угледних 

часова 

- Усаглашавање критеријума оцењивања и 

корелација међу предметима 

Усаглашени критеријуми и 

поступци корелације 
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А
В

Г
У

С
Т

 
-Утврђивање распореда писмених задатака, 

контролних вежби и тестова Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Усвојени распореди провера  

постављени на сајт школе 

- Договор о изради распореда часова, 

дежурства, дана „отворених врата“ 

Израђени распореди и 

постављени на сајт школе 

- Консултације и договор о изради ИОП -а за 

ученике за које се већ зна да раде по посе-

бним програмима и израда ИОП-а за ученике 

за које се показало да је потребно 

Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Тим за ИОП 

Израђени план ИОП у сарадњи са 

Тимом за ИОП 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

- Иницијално тестирање ученика 

Чланови већа 

Ученици 

Реализација и анализа резултата 

иницијалног тестирања 

- Информације о идентификованим 

ученицима за допунску и додатну наставу и 

избор секција од стране ученика 

Разматрање постигнутих 

резултата ученика и 

формирање група 

Организација допунске, 

 додатне наставе и секција 

- Договор о фестивалима у текућој школској 

години 

Чланови већа 

 

Израђен План фестивала у 

текућој школској години 

- Израда плана и посета предметних 

наставника ученицима четвртог разреда у 

циљу припреме за пети разред 

ОС 4. разреда и 

Наставници 

предметне 

наставе 

Израђен План посета предметних 

наставника 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

- Обележавање Дечје недеље 
Наставници 

Ученици 

Дечји савез 

Реализација активности по Плану 

Дечјег савеза 

- Припреме за обележавање Дана школе 
Наставници 

Ученици 

Директор 

Активно учешће ученика у 

реализацији приредбе поводом 

Дана школе 

- Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика и реализација наставног плана и 

програма на крају првог 

класификационог периода 

Чланови већа 

Директор 
Педагог 

Анализа и извештавање о успеху 

идисциплини ученика 

- Анализа редовности похађања наставе, 

праћење реализације допунске, додатне 

наставе и слободних активности 

Чланови већа 
Директор 

Педагог 

Анализа и извештавање о 

изостанцима ученика, 
реализацији допунске и додатне 

наставе, слободних активности 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

- Организовање и реализовање огледних/ 

угледних часова, планирање присуствовања 

и помоћ у реализацији 

Чланови већа 
Директор 

Педагог 

Праћење Плана реализације 

огледних/угледних часова 
Стручна помоћ, анализе и 

извештаји 

- Праћење напредовања ученика који раде по 

ИОП-у и који похађају допунску и 

додатнунаставу 

Чланови већа 

Педагог 

Тим за ИОП 

Анализа и извештај о 

постигнутим резултатима 

- Професионална оријентација ученика 
Чланови већа 

ОС 

Тим за ПО 

У складу са планом Тима за 

професионалну оријентацију 

ученика 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

- Прослава Нове године 

Чланови већа 

Наставници 
Ученици 

Тим за КЈД 

Директор 

Педагог 

У складу са планом Тима за 

културну и јавну делатност 

- Организовање припремне наставе за 

ученике осмог разреда Чланови већа 

Директор Педагог 

Израђен план припремене 

наставе за ученике осмог разреда 

- Организовање допунске и додатне наставе у 

току зимског распуста 

Израђен план допунске и додатне 

наставе током расуста 
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Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 - Утврђивање успеха и дисциплине ученика и 

реализација наставног плана и програма на 

крају првогполугодишта 

Чланови већа 

Одељењске 
старешине 

Директор 

Педагог 

Анализа и извештавање о успеху 

и дисциплини ученика 

- Анализа редовности похађања наставе, 

праћење реализације допунске и додатне 

наставе и слободних активности 

Анализа и извештавање о 

изостанцима ученика, 
реализацији допунске, додатне 

наставе, слободних активности  

Ј
А

Н
У

А
Р

 

- Обележавање школске славе Сетог Саве 
Чланови већа 

Директор 

У складу са планом Тима за 

културну и јавну делатност 

- Договор у вези са школским такмичењима 

из: Историје и Географије 

Чланови већа 

Директор Педагог 
План школског такмишења 

- Разматрање предлога и закључака 

одељењских већа који се односе на 

побољшање резултата образовно-васпитног 

рада на крају полугодишта 

Чланови већа 

Директор 

Разматрање предлога, усвојени 

закључци 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

- Учешће ученика на школским и 

општинским такмичењима 

Чланови већа 

Наставници 

Ученици 

Извештај о реализацији школских 

такмичења и постигнутим 

резултатима ученика такмичара 

- Утврђивање приоритета у набавци нових 

уџбеника, наставних средстава и друге 

школске опреме 

Чланови већа 

Директор 

Израђени спискови и достављени 

директору 

- Евалуација напредовања ученика који раде  

по ИОП-у и који похађају допунску и додатну 

наставу 

Чланови већа 

Педагог 

Тим за ИОП 

Анализа и извештај о 

постигнутим резултатима 

М
А

Р
Т

 

- Избор уџбеника за наредну школску годину 
Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Избор уџбеника на основу Закона 

и одобрених Каталога 

- Анализа резултата постигнутих на 

такмичењима 

Чланови већа 
 

Анализа и извештај о 
постигнутим резултатима 

А
П

Р
И

Л
 

- Утврђивање успеха и дисциплине ученика и 

реализација наставног плана и програма на 

крају трећег класификационог периода 

Чланови већа 

Наставници 

Директор 

Педагог 

Анализа и извештавање о успеху 

идисциплини ученика 

- Анализа редовности похађања наставе, 

праћење реализације допунске, додатне 

наставе и слободних активности 

Чланови већа 

Наставници 

Директор 

Педагог 

Анализа и извештавање о 

изостанцима ученика, 

реализацији допунске, додатне 

наставе, слободних активности  

- Организација пробног завршног испита за 

ученике осмог разреда 

Чланови већа 

Наставници 

Педагог 
Директор 

Анализа и извештај о 

резултатима пробног завршног 
испита 

- Размена искустава након посећених часова 

Чланови већа 

Наставници 

Педагог 

Директор 

Извештаји о посећеним часовима 

Разговор и дискусија 

- Праћење напредовања ученика који раде по 

ИОП-у и који похађају допунску и 

додатнунаставу 

Чланови већа 

Педагог 

Тим за ИОП 

Анализа и извештај о 

постигнутим резултатима 

М
А

Ј
 

- Одржавање припремних часова за полагање 

завршних испита 

Наставници 

ОС 

Ученици 

Активно учешће ученика на 

часовима припреме за полагање 

завршног испита 

- Предлози за похвале и дипломе за остварене 

резултате  
Чланови већа 

Наставници 

Списак предложених ученика са 

образложењима 

- Реализација планираних облика стручног 

усавршавања 

Чланови већа 

Наставници 

Анализа и извештај о стручном 

усавршавању 
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Ј
У

Н
 

- Утврђивање успеха и дисциплине ученика и 

реализација наставног плана и програма на 

крају другог полугодишта Чланови већа 
Директор 

Педагог 

Анализа и извештавање о успеху 

и дисциплини ученика 8. разреда 
и ученика 1.-7. разреда 

- Анализа редовности похађања наставе, 

праћење реализације допунске, додатне 

наставе и слободних активности 

Анализа и извештавање о 

изостанцима ученика, 
реализацији допунске, додатне 

наставе, слободних активности  

- Реализација и анализа завршног испита за 

ученике осмог разреда 
Чланови већа 

 

Анализа и извештај о 

резултатима завршног испита 

- Анализа резултата са учешћа на конку-

рсима идругим такмичењима на којима су 

ученици учествовали током школске године 

Анализа и извештај о 

резултатима на конкурсима и 

такмичењима 

Ј
У

Н
 

- Припрема програма за прославу поводом 

завршетка школске године Чланови већа 

Тим за 

награђивање 

У складу са планом Тима за 

културну и јавну делатност 

- Додељивања похвала и диплома најбољим 

ученицима 

Спискови похваљених ученика у 
складу са планом Тима за 

награђивање 

- Анализа резултата остварених увођењем 

иновација у настави 

Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Извештај о иновацијама у настави 

- Планирање, организација и реализација  

разредних и поправних испита ученика 

Наставници, ОС, 

Комисије  

Директор 

Израда Плана разредних и 

поправних испита 

- Анализаи извештај о раду СВДХП на крају 

школске године 

Председник и 

чланови већа 

 

Анализа и извештај о реализацији 

плана  Стручног већа  на крају 

школске године 

Т
О

К
О

М
  
Ш

К
О

Л
С

К
Е

  
Г

О
Д

И
Н

Е
 

- Активно учешће у раду осталих стручних 

већа и тимова и вођење секција сходно 

одлуци директора 

Наставници 

Директор 

Стручна 
већа и Тимови 

Координатор 

секције 

Одлука директора школе о 

ангажовању наставника у 
школској години 

- Стручно усавршавање у оквиру школе и 

ван школе 

Наставници 

Директор 

Педагог 

Тим за стручно 

усавршавање 

Реализација стручног 

усавршавања наставника у складу 

са планом Тима за стручно 

усавршавање и извештаји 

- Одржавање индивидуалних разговора са 

ученицима и родитељима 

Наставници 

Ученици 

Родитељи 

Међусобно упознавање 

наставника и родитеља, 

континуирана сарадња и 

заједнички рад на постизању што 

бољих резултата ученика 

- Активно учешће у реализацији 

огледних/угледних часова 

Наставници 

Ученици 

У складу са планом реализације 

огледних/угледних часова 

- Присуство састанцима Наставничког већа Чланови НВ Извештаји са састанака 

- Присуство презентацијама уџбеника 
Наставници 

Представници 

издавача 

Извештаји са презентација 

- Евалуација одржаних часова, разговор о 

ефектима, примена  и израда извештаја 

Наставници 

Директор 

Педагог 

Разговор и дискусије 

Извештаји 

- Извештај наставника о похађаним 

семинарима и ефекти примене у настави 

Наставници 
Директор 

Педагог 

Разговор и дискусије 

Извештаји 
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5.4.4. Годишњи план рада Стручног већа за област вештина и уметничких предмета 

Стручно веће за област вештина и уметничких предмета (СВВУП) Школе чине наставници 

који изводе наставу из групе предмета вештина и уметности (Техника и технологија, Ликовна и 

Музичка култура), и исти ради у складу са Статутом Школе.  

Председник СВВУП већа сазива и руководи састанком на коме се води записник, а  за свој рад 

стручно веће одговара Наставничком већу. 

 

Састав Стручног већа за област вештина и уметничких предмета (СВВУП)  

1. председник: Ђорђевић Марина  (наставник музичке културе) 

2. члан:  Матовић Светлана  (наставник ликовне културе) 

3. члан:  Жигић Алан  (наставник ликовне културе) 

4. члан:  Стајчић Иван (наставник ТиТ) 

 

Годишњи плана рада Стручног већа за област вештина и уметничких предмета Школе приказан је 

у Табели 37. 

 

Годишњи план рада Стручног већа за област вештина и уметничких предмета (СВВУП) 

Табела 37. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Анализа и усвајање Извештаја о раду 

СВВУП за претходну школску годину  

Председник и 

чланови већа 
Директор 

Педагог 

 

Анализа и усвајање извештаја  

-Избор руководства за наредну школску 

годину 
Изабрано ново руководство 

- Израда и усвајање Годишњег плана рада 

СВВУП за наредну школску годину 

Усвојен годишњи план рада 

СВВУП 

- Разматрање школског Календара за 

наредну школску годину и организација рада 

у наредној школској години 

Усаглашавање свих школских 

активности са школским 

Календаром 

- Утврђивање предлога задужења наставника 

у оквиру 40-часовне радне недеље 
Израђен предлог задужења 

- Израда годишњег и месечних планова рада  
Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Израђен годишњи и месечни 

планови рада 

- Договор о стручном усавршавању – 

утврђивање потреба за стручним 

усавршавањем на нивоу СВВУП 
Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Израђени предлог стручног 

усавршавања  

- Организација допунске, додатне наставе и 

ваннаставних активности 

Израђени планови допунске, 

додатне наставе и ваннаставних 
активности 

- Доношење плана употребе постојећих и  

набавка потребних наставних средстава и 

дидактичког материјала за нову школску 

годину Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Израђен План и предлог набавке 

потребних наставних средстава  

- Израда и усвајање годишњег плана 

реализације огледних/угледних часова 

Израђени годишњи план 

реализације огледних/угледних 

часова 

- Усаглашавање критеријума оцењивања и 

корелација међу предметима 

Усаглашени критеријуми и 

поступци корелације 

-Утврђивање распореда писмених задатака, 

контролних вежби и тестова 

Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Усвојени распореди провера  

постављени на сајт школе 
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А
В

Г
У

С
Т

 

- Договор о изради распореда часова, 

дежурства, дана „отворених врата“ 
 

Израђени распореди и 

постављени на сајт школе 

- Консултације и договор о изради ИОП -а за 

ученике за које се већ зна да раде по посе-

бним програмима и израда ИОП-а за ученике 

за које се показало да је потребно 

Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Тим за ИОП 

Израђени план ИОП у сарадњи са 

Тимом за ИОП 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

- Иницијално тестирање ученика 

Чланови већа 

Ученици 

Реализација и анализа резултата 

иницијалног тестирања 

- Информације о идентификованим 

ученицима за допунску и додатну наставу и 

избор секција од стране ученика 

Разматрање постигнутих 
резултата ученика и 

формирање група 

Организација допунске, 

 додатне наставе и секција 

- Договор о фестивалима у текућој школској 

години 

Чланови већа 

 

Израђен План фестивала у текућој 

школској години 

- Израда плана и посета предметних 

наставника ученицима четвртог разреда у 

циљу припреме за пети разред 

ОС 4. разреда и 

Наставници 
предметне 

наставе 

Израђен План посета предметних 
наставника 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

- Обележавање Дечје недеље 
Наставници 

Ученици 

Дечји савез 

Реализација активности по Плану 

Дечјег савеза 

- Припреме за обележавање Дана школе 
Наставници 

Ученици 

Директор 

Активно учешће ученика у 

реализацији приредбе поводом 

Дана школе 

- Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика и реализација наставног плана и 

програма на крају првог 

класификационог периода 

Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Анализа и извештавање о успеху 

и дисциплини ученика 

- Анализа редовности похађања наставе, 

праћење реализације допунске, додатне 

наставе и слободних активности 

Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Анализа и извештавање о 

изостанцима ученика, 

реализацији допунске и додатне 

наставе, слободних активности 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

-Организовање и реализовање огледних/ 

угледних часова, планирање присуствовања 

и помоћ у реализацији 

Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Праћење Плана реализације 

огледних/угледних часова 

Стручна помоћ, анализе и 

извештаји 

- Праћење напредовања ученика који раде по 

ИОП-у и који похађају допунску и додатну 

наставу 

Чланови већа 

Педагог 

Тим за ИОП 

Анализа и извештај о 

постигнутим резултатима 

- Професионална оријентација ученика 
Чланови већа 

ОС 

Тим за ПО 

У складу са планом Тима за 

професионалну оријентацију 

ученика 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

- Прослава Нове године 

Чланови већа 

Наставници 

Ученици 
Директор 

Педагог 

Тим за КЈД 

У складу са планом Тима за 
културну и јавну делатност 

- Организовање припремне наставе за 

ученике осмог разреда 
Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Израђен план припремене наставе 

за ученике осмог разреда 

- Организовање допунске и додатне наставе у 

току зимског распуста 

Израђен план допунске и додатне 
наставе током расуста 

- Утврђивање успеха и дисциплине ученика и 

реализација наставног плана и програма на 

крају првогполугодишта 

Чланови већа 

Одељењске 

старешине 

Директор 

Педагог 

Анализа и извештавање о успеху 

идисциплини ученика 

- Анализа редовности похађања наставе, 

праћење реализације допунске и додатне 

наставе и слободних активности 

Анализа и извештавање о 

изостанцима ученика, 

реализацији допунске, додатне 

наставе, слободних активности  
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Ј
А

Н
У

А
Р

 

- Обележавање школске славе Сетог Саве 
Чланови већа 

Директор 

У складу са планом Тима за 

културну и јавну делатност 

- Договор у вези са школским такмичењима 

из: Ликовне и Музичке културе, Технике 

и технологије 

Чланови већа 

Директор 
План школског такмишења 

- Разматрање предлога и закључака 

одељењских већа који се односе на 

побољшање резултата образовно-васпитног 

рада на крају полугодишта 

Чланови већа 

Директор 

Разматрање предлога, усвојени 

закључци 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

- Учешће ученика на школским и 

општинским такмичењима 

Чланови већа 

Наставници 

Ученици 

Извештај о реализацији школских 

такмичења и постигнутим 

резултатима ученика такмичара 

- Утврђивање приоритета у набавци нових 

уџбеника, наставних средстава и друге 

школске опреме 

Чланови већа 

Директор 

Израђени спискови и достављени 

директору 

- Евалуација напредовања ученика који раде 

по ИОП-у и који похађају допунску и додатну 

наставу 

Чланови већа 

Педагог 

Тим за ИОП 

Анализа и извештај о 

постигнутим резултатима 

М
А

Р
Т

 

- Избор уџбеника за наредну школску годину 
Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Избор уџбеника на основу Закона 

и одобрених Каталога 

- Анализа резултата постигнутих на 

такмичењима 

Чланови већа 
 

Анализа и извештај о 
постигнутим резултатима 

А
П

Р
И

Л
 

- Утврђивање успеха и дисциплине ученика и 

реализација наставног плана и програма на 

крају трећег класификационог периода 

Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Анализа и извештавање о успеху 

идисциплини ученика 

- Анализа редовности похађања наставе, 

праћење реализације допунске, додатне 

наставе и слободних активности 

Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Анализа и извештавање о 

изостанцима ученика, 

реализацији допунске, додатне 

наставе, слободних активности  

- Организација пробног завршног испита за 

ученике осмог разреда 

Чланови већа 

Наставници 

Педагог 

Директор 

Анализа и извештај о резултатима 

пробног завршног испита 

- Размена искустава након посећених часова 

Чланови већа 

Наставници 

Педагог 

Директор 

Извештаји о посећеним часовима 

Разговор и дискусија 

- Праћење напредовања ученика који раде по 

ИОП-у и који похађају допунску и 

додатнунаставу 

Чланови већа 

Педагог 

Тим за ИОП 

Анализа и извештај о 

постигнутим резултатима 

М
А

Ј
 

- Одржавање припремних часова за полагање 

завршних испита 

Наставници 

ОС 

Ученици 

Активно учешће ученика на 

часовима припреме за полагање 

завршног испита 

- Предлози за похвале и дипломе за остварене 

резултате 

Чланови већа 

Наставници 
 

Списак предложених ученика са 

образложењима 

- Реализација планираних облика стручног 

усавршавања 

Чланови већа 

Наставници 

Анализа и извештај о стручном 

усавршавању 

Ј
У

Н
 

- Утврђивање успеха и дисциплине ученика и 

реализација наставног плана и програма на 

крају другог полугодишта Чланови већа 

Директор 

Педагог 

Анализа и извештавање о успеху 

идисциплини ученика 8. разреда и 

ученика 1.-7. разреда 

- Анализа редовности похађања наставе, 

праћење реализације допунске, додатне 

наставе и слободних  

Анализа и извештавање о 

изостанцима ученика, 

реализацији допунске, додатне 

наставе, слободних активности  

- Реализација и анализа завршног испита за 

ученике осмог разреда 

Чланови већа 

 

Анализа и извештај о резултатима 

завршног испита 

 



140 

 

 

Ј
У

Н
 

- Анализа резултата са учешћа на конку-

рсима и другим такмичењима на којима су 

ученици учествовали током школске године  

Анализа и извештај о резултатима 

на конкурсима и такмичењима 

- Анализа рада секција 
Анализа и извештај о раду 

секција 

- Припрема програма за прославу поводом 

завршетка школске године Чланови већа 

Тим за 

награђивање 

У складу са планом Тима за 

културну и јавну делатност 

- Додељивања похвала и награда најбољим 

ученицима  

Спискови похваљених ученика у 

складу са планом Тима за 

награђивање 

- Планирање, организација и реализација  

разредних и поправних испита ученика 

Наставници, ОС, 

Комисије  

Директор 

Израда Плана разредних и 

поправних испита 

- Анализаи извештај о раду СВВУП на крају 

школске године 

Председник и 

чланови већа 

 

Анализа и извештај о реализацији 

плана  Стручног већа  на крају 

школске године 

Т
О

К
О

М
  

Ш
К

О
Л

С
К

Е
  
Г

О
Д

И
Н

Е
 

- Активно учешће у раду осталих стручних 

већа и тимова и вођење секција сходно 

одлуци директора 

Наставници 

Директор 

Стручна 

већа и Тимови 

Координатор 

секције 

Одлука директора школе о 

ангажовању наставника у 

школској години 

- Стручно усавршавање у оквиру школе и 

ван школе 

Наставници 

Директор 
Педагог 

 Тим за стручно 

усавршавање 

Реализација стручног 
усавршавања наставника у складу 

са планом Тима за стручно 

усавршавање и извештаји 

- Одржавање индивидуалних разговора са 

ученицима и родитељима 

Наставници 

Ученици 

Родитељи 

Међусобно упознавање 

наставника и родитеља, 

континуирана сарадња и 

заједнички рад на постизању што 

бољих резултата ученика 

- Активно учешће у реализацији 

огледних/угледних часова 

Наставници 

Ученици 

У складу са планом реализације 

огледних/угледних часова 

- Присуство састанцима Наставничког већа Чланови НВ Извештаји са састанака 

- Присуство презентацијама уџбеника 
Наставници 

Представници 

издавача 

Извештаји са презентација 

- Евалуација одржаних часова, разговор о 

ефектима, примена  и израда извештаја 

Наставници 

Директор 

Педагог 

Разговор и дискусије 

Извештаји 

- Извештај наставника о похађаним 

семинарима и ефекти примене у настави 

Наставници 

Директор 

Педагог 

Разговор и дискусије 

Извештаји 
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5.5. Годишњи план рада Стручног актива за развојно планирање 

Стручни актив за развојно планирање (САРП) има десет чланова, од којих је шест из редова 

наставника и стручних сарадника, и по један представник јединице локалне самоуправе, Ученичког 

парламента и Савета родитеља, и исти ради у складу са Статутом Школе.  

 

Представнике наставника и  стручних сарадника предлаже Наставничко веће а представника 

јединице локалне самоуправе предлаже Скупштина Града Новог Сада. Представник Ученичког 

парламента и представник Савета родитеља предлажу се из њихових редова. Чланове стручног 

актива за развојно планирање именује Школски одбор. 

 

Председник САРП сазива и руководи састанком на коме се води записник, а  за свој рад стручно 

веће одговара Школском одбору. 

 

Састав Стручног актива за развојно планирање (САРП)  

1. председник: Лакић Олгица (наставник хемије) 

2. члан: Дуганџија Жељко (наставник географије) 

3. члан: Банаи Милан (наставник физичког и здравственог васпитања) 

4. члан: Пушковић Даница (наставник биологије) 

5. члан: Рајда Зорица (наставник разредне наставе) 

6. члан: Вулић Милена (наставник разредне наставе) 

7. члан: Деман Миланка (директор) 

8. члан: Амиџић Јелена (представник Савета родитеља) 

9. члан: Тодоровић Драган (представник локалне самоуправе) 

10. члан: Бошкан Марко (представник Ученичког парламента) 

 

Стручни актив за развојно планирање, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних 

органа (одредбе Статута), обавља посебно следеће послове:  

1) израђује предлог Развојног плана; 

2) израђује пројекте који су у вези са Развојним планом; 

3) прати реализацију Развојног плана; 

4) обавља и друге послове који му законом, подзаконским актима и одлуком директора школе буду 

стављени у надлежност. 

 

У школској 2020-2021. години, основ за рад Стручног актива за развојно планирање, је израђен  

Развојни план Школе за период од 2020. до 2023. године. 

 

Реализација развојног плана има функцију унапређења квалитета рада школе. Стручни актив за 

развојно планираље у оквиру свог рада реализује и вредновање тј. евалуацију остварених 

активности.Годишњи плана рада Стручног актива за развојно планирање Школе приказан је у 

Табели 38. 
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Годишњи план рада Стручног актива за развојно планирање (САРП) 

Табела 38. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Анализа и усвајање Извештаја о раду 

САРП за претходну школску годину 

Председник и 

чланови актива 

Наставници 
Директор 

Педагог 

Секретар 

Анализа и усвајање извештаја   

 - Избор руководства за наредну школску 

годину 
Изабрано ново руководство 

- Израда и усвајање Годишњег плана рада 

САРП за текућу школску годину 

Усвојен годишњи план рада 

САРП 

- Разматрање школског Календара за текућу 

школску годину и организација рада  

Усаглашавање свих школских 

активности са школским 

Календаром 

- Преглед и анализа Годишњег плана рада 

и Школског програма 

Чланови актива 

Наставници 

Директор 

Педагог 
Актив за развој 

ШП 

Педагошки 
колегијум 

Анализа садржаја ГПРШ и 

ШП 

- Усклађивање Годишњег плана рада са 

Развојним планом школе 
Усклађен ГПРШ и РП школе 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

- Израда Акционих планова у оквиру 

Развојног плана по приоритетним областима Чланови актива 

Наставници 
Директор 

Педагог 

Секретар 

Рачуновођа 

Израђена документа и 

записници 

- Одређивање активности за повезивање са 

планом самовредновања 

- Утврђивање Календара стручног 

усавршавања директора, наставника, 

стручних сарадника, секретара и 

рачуноводства 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

- Праћење реализације Развојног плана 

школе и  расподела задужења по стручним 

већима на Педагошком колегијуму 

Чланови актива 

Стручни актив 

за развој ШП 
Педагошки 

колегијум 

Директор 
Педагог 

Савет родитеља 

Израђена документа, планови 

и записници 
- Унапређивање сарадње са родитељима уз 

Организовање заједничких активности 

- Унапређивање планирања наставних и 

ваннаставних активности 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

- Праћење реализације активности из 

Развојног плана 
Чланови актива 

Директор 

Израђена документа и 

записници 

- Анкетирање наставника у вези са 

активностима из Развојног плана 
Чланови актива 

Наставници 
Анкетирање и записници 

- Састанак, сарадња и координација са 

Тимом за самовредновање 

Чланови актива 

и Тим за 
самовредновање 

Израђена документа и 

записници 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 -
 Ј

А
Н

У
А

Р
 

- Унапређивање евиденције о напредовању 

ученика 
Чланови актива  

Анализа успеха ученика на 

крају првог полугодишта 

- Анкета за ученике, родитеље и наставнике 

везана за приоритетне области из развојног 

плана (самовредновање) 

Чланови актива 

и Тим за 
самовредновање 

Анкетирање и записници 

- Анализа реализације актиности из 

Развојног плана на крају првог полугодишта 
Чланови актива 

Директор 
Израђена анализа и записници 
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Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 -

 

М
А

Р
Т

 

- Праћење реализације активности из 

Развојног плана Чланови актива 

Директор 

Израђена документа и 

записници 

- Анализа спроведеног анкетирања Израђена анализа и записници 

- Анализа реализације стручног 

усавршавања  
Тим за стручно 

усавршавање 
Израђена анализа и записници 

А
П

Р
И

Л
 -

 М
А

Ј
 - Праћење реализације активности из 

Развојног плана 

Чланови актива 
Директор 

Израђена документа и 
записници 

- Састанак, сарадња и координација са 

Тимом за самовредновање 

Чланови актива 

и Тим за 
самовредновање 

Израђена документа и 

записници 

- Састанак, сарадња  и координација са 

Тимом за ИОП 

Чланови актива 

и Тим за ИОП 

Израђена документа и 

записници 

Ј
У

Н
 

- Анализа реализације актиности из Разво-

јног плана на крају другог полугодишта 
Чланови актива 
Директор 

Израђена анализа и записници 

- Израда Извештаја о реализацији плана  
Чланови актива 

Директор 

Израђени и заведени 

извештаји 

- Извештавање на Наставничком већу 
Председник 
актива 

Израђен и усвојен извештај 

 

 

5.6. Годишњи план рада Стручног актива за развој школског програма 

Стручни актив за развој Школског програма (САРШП) чини осам представника наставника и 

стручних сарадника, које именује Наставничко веће, и исти ради у складу са Статутом Школе.  

Председник САРШП сазива и руководи састанком на коме се води записник, а  за свој рад стручни 

актив одговара Наставничком већу. 

 

Састав Стручног актива за развој школског програма (САРШП)  

1. председник: Калања Валерија (педагог) 

2. члан: Матовић Светлана(наставник ликовне културе) 

3. члан: Жигић Алан (наставник ликовне културе) 

4. члан: Ђорђевић Марина (наставник музичке културе) 

5. члан: Антић Марина (наставник српског) 

6. члан: Медаровић Мирјана (наставник математике) 

7. члан: Деман Миланка (директор) 

 

Стручни актив за развој Школског програма, у оквиру и поред послова из опште надлежности 

стручних органа (одредбе Статута), обавља посебно следеће послове:  

1) израђује предлог Школског програма; 

2) израђује пројекте који су у вези са Школским програмом; 

3) прати реализацију Школског програма; 

4) обавља и друге послове који му законом, подзаконским актима и одлуком директора школе буду 

стављени у надлежност. 

 

У школској 2021-2022. години, основ за рад САРШП, је израђен и усвојен Школски програм за 

период од 2018. до 2022. године; АНЕКС I, АНЕКС II и АНЕКС III Школског програма. 

 

Годишњи плана рада Стручног актива за развој Школског програма Школе приказан је у Табели 

39. 
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Годишњи план рада Стручног актива за развој Школског програма (САРШП) 

Табела 39. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Анализа и усвајање Извештаја о раду 

САРШП за претходну школску годину 

Председник и 

чланови актива 
Председници  

стручних већа и 

актива 

Координатори 
Тимова 

Директор 

Педагог 
Секретар 

Анализа и усвајање извештаја   

- Избор руководства и чланова за наредну 

школску годину и подела задужења 

члановима актива 

Изабрано ново руководство 

- Израда и усвајање Годишњег плана рада 

САРПШ за текућу школску годину 

Усвојен годишњи план рада 

САРШП 

- Састанак са председницима Стручних већа,  

актива и координаторима школских Тимова 

у вези израде предлога Анекса ШП за текућу 

школску годину  

Усаглашавање потреба и 

могућности и имплементација 

у предлог Анекса ШП 

- Разматрање школског Календара за текућу 

школску годину и организација рада 

Усаглашавање свих школских 

активности са школским 
Календаром у текућој години 

- Прикупљање и анализа годишњих и 

месечних планова рада наставника за текућу 

школску годину  

Наставници 
Педагог 

Директор 

Сваки наставник доставља у 

електронској форми своје 

годишње и месечне планове 
рада педагогу школе 

- Планирање реализације изборне наставе и 

слободних наставних активности  

Председник и 
чланови актива 

Израђен план на нивоу Школе 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

- Израда распореда писмених и контролних 

провера у току године Чланови актива 

Педагог 
Директор 

Наставници 

Израђени распореди писмених 
и контролних задатака и 

постављени на сајт школе 

- Израда и усаглашавање распореда часова 

допунске, додатне наставе и ваннаставних 

активности 

Израђени распореди часова по 

разредима – одељењима и 

постављени на сајт школе 

- Изношење предлога Анекса ШП за текућу 

школску годину Наставничком већу и 

евентуална дорада истог 

Председник 

актива 

Директор 
Педагог 

НВ 

Савет родитеља 

Школски одбор 

Израђен предлог Анекса ШП 
за текућу школску годину 

- Изношење предлога Анекса ШП за текућу 

школску годину Савету родитеља и 

Школском одбору  

РазмотренАнекс ШП за текућу 

школску годину 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

- Утврђивање посебних програма, садржаја и 

активности којима школа пружа могућности 

да ученици додатно унапреде своја знања, 

задовоље интересовања и потребе 

Чланови актива 

Наставници 

Директор 

Педагог 
Представници 

локалне 

самоуправе 

Израђени посебни програми и 
записници 

- Праћење потреба и могућности локалне 

самоуправе као и конкретних услова рада 

школе 

Израђен протокол сарадње са 
локалном самоуправом 

- Праћење реализације ШП: 

  - програма културних активности, 

  - програма школског спорта, 

  - програма заштите од насиља 

Анализе, извештаји и 

записници 
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Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 -
 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

- Анализа реализације Школског програма 

на крају првог полугодишта: 

  - програма обавезних предмета, 

  - програма допунске и додатне наставе, 

  - програма ваннаставних активности, 

  - програма професионалне оријентације 

Чланови актива 

Председници  

стручних већа и 
актива 

Координатори 

Тимова 
Директор 

Педагог 

Наставници 

Анализе, извештаји и 
записници 

- Унапређивање школског програма на 

основу резултата процеса евалуације на крају 

првог полугодишта 

Ј
А

Н
У

А
Р

 -
 Ф

Е
Б

Р
У

А
Р

 

- Анализа реализације Школског програма: 

  - програма заштите животне средине, 

  - програма сарадње са породицом, 

  - програма здравствене заштите 

Чланови актива 

Председници  

стручних већа и 
актива 

Координатори 

Тимова 
Директор 

Педагог 

Наставници 

Анализе, извештаји и 
записници 

М
А

Р
Т

 -
 А

П
Р

И
Л

 

- Анализа реализације Школског програма: 

- програма социјалне заштите, 

- програма сарадње са локалном самоуправом, 

- програма рада школске библиотеке 

Чланови актива 
Председници  

стручних већа и 

актива 
Координатори 

Тимова 

Директор 

Педагог 
Наставници 

Анализе, извештаји и 

записници 

М
А

Ј
 

- Припрема и подела задужења за писање 

Анекса Школског програма за наредну 

школску годину 

Чланови актива 

Директор 

Педагог 
Наставници 

Одељењске 

старешине 
Ученици 

Израђен предлог Анекса 

Школског програма 

- Анализа извршених анкетирања ученика за 

одабир изборних предмета и слободних 

активности 

Сумарна анализа извршеног 

анкетирања и спискови 

изборних предмета и 
слободних активности 

- Праћење реализације ШП: 

  - програма излета, екскурзија и наставе у 

природи 

Чланови актива 

Директор 

Педагог 
Одељењске 

старешине 

Анализе, извештаји и 

записници 

Ј
У

Н
 

- Анализа реализације Школског програма 

на крају другог полугодишта: 

  - програма обавезних предмета, 

  - програма допунске и додатне наставе, 

  - програма ваннаставних активности 

Чланови актива 

Председници  
стручних већа и 

актива 

Координатори 
Тимова 

Директор 

Педагог 
Наставници 

Анализе, извештаји и 

записници 

- Унапређивање школског програма на 

основу резултата процеса евалуације на  

крају другог полугодишта 

- Евалуација Школског програма за школску 

2021-2022. годину и извештај о реализацији 

- Извештаја о раду САРШП за школску 2021-

2022. годину 
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5.7. Годишњи план рада Педагошког колегијума 

Педагошки колегијум (ПК) Школе чине председници стручних већа и стручних актива, 

координатори стручних тимова и стручни сарадници. Педагошким колегијумом председава и 

руководи директор. 

 

Састав Педагошког колегијума (ПК)  

1. председник: Деман Миланка (директор) 

2. записничар - члан ПК 

3. члан: Виторац Јована (председник Стручног већа за разредну наставу) 

4. члан: Лечић Винокић Сњежана  (председник Стручног већа за област језичких предмета) 

5. члан: Комарица Стефан (председник Стручног већа за област природно-математичких 

предмета) 

6. члан: Минаковић Ненад (председник Стручног већа за област друштвено-хуманистичких 

предмета) 

7. члан: Ђорђевић Марина (председник Стручног већа за област вештина и уметничких 

предмета) 

8. члан: Лакић Олгица (председник Стручног актива за развојно планирање) 

9. члан: Калања Валерија (председник Стручног актива за развој школског програма) 

10. члан: Медаровић Мирјана (координатор Тима за иклузивно образовање) 

11. члан: Томић Адриана (координатор Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања) 

12. члан: Антић Марина (координатор Тима за самовредновање) 

13. члан: Деман Миланка (координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе) 

14. члан: Тривунчић Драгица (координатор Тима за развој међупредметних компентенција и 

предузетништво) 

15. члан: Рајда Зорица (координатор Тима за стручно усавршавање и професионални развој) 

16. члан: Анђелић Зорица (координаторТима за професионалну оријентацију) 

17. члан: Стојчевска Клаудија (координатор Тима за културну и јавну делатност школе) 

18. члан: Пушковић Даница (координатор Тима за естетско-еколошко уређење школе) 

19. члан: Дуганџија Жељко (координатор Тима за награђивање) 

 

Основни задаци Педагошког колегијума су: 

1) на основу програма израђује свој годишњи план рада; 

2) стара се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада Школе;  

3) прати остваривање Школског програма; 

4) стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа;  

5) вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника;  

6) прати и утврђује резултате рада ученика;  

7) предузима мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и васпитања; 

8) решава друга стручна питања образовно-васпитног рада; 

9) разматра питања и даје мишљење у вези са пословима из надлежности директора који се односе 

на: 

- планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих 

активности Школе, 

- старање о обезбеђивању квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење 

спољашњег вредновања,  остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета 

образовно-васпитног рада, 

- старање о остваривању Развојног плана, 

- сарадњу са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима, 

- пружање подршке у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и 

предузетничких активности ученика, 
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- организовање и вршење педагошко-инструктивног увида и праћење квалитета образовно-

васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за унапређивање и усавршавање 

рада наставника и стручних сарадника, 

10) на предлог стручног тима за инклузивно образовање, доноси индивидуални образовни план за 

ученика којем је потребна додатна подршка у образовању и васпитању; 

11) утврђује распоред одсуствовања са рада наставника и стручних сарадника за време стручног 

усавршавања 

 

Годишњи план рада Педагошког колегијума Школе приказан је у Табели 40.  

 

Годишњи план рада Педагошког колегијума (ПК) 

Табела 40. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Усвајање Извештаја о раду педагошког 

колегијума за претходну школску годину 

- Именовање чланова Педагошког 

колегијума и избор записничара за текућу 

школску годину 

- Израда Годишњег плана рада ПК 

- Анализа и разматрање расподеле задужења 

рада школе за текућу школску годину 

Директор и Сви 

чланови ПК 

Разматран и усвојен извештај 
ПК 

Именован и формиран 

Педагошки колегијум 
Сачињен План рада ПК 

План расподеле задужења 

члановима ПК за текућу 
школску годину 

Записници деловодно заведени 

- Разматрање школског Календара за 

наредну школску годину 
Сви чланови ПК 

Усаглашавање свих школских 

активности са Календаром 

- Утврђивање предлога програма ексурзија, 

излетаи наставе у природи за Годишњи план 

рада 

Сви чланови ПК 

Усвајање предлога Програма 

екскурзија, излета и наставе у 

природи 

- Разматрање извештаја о упису ученика у 1. 

разред и формирање одељења 1. разреда 
Сви чланови ПК 

Оформљена одељења и 
спискови ученика 

 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

- Разматрање Извештаја о реализацији 

ГПРШ на крају школске године 

- Разматрање Извештаја о самовредновању 

рада Школе 

- Разматрање Годишњег плана рада за 

текућу школску годину 

- Разматрање предлога Плана стручног 

усавршавања запослених  за текућу школску 

годину 

- Разматрање Анекса ШП рада за текућу 

школску годину 

- Разматрање Развојног плана рада за текућу 

школску годину 

Сви чланови ПК 

Разматран Извештај о 

реализацији ГПРШ 

Разматран Извештај о 
самовредновању Школе 

Разматран ГПРШ 

Разматран План стручног 
усавршавања 

Разматран Анекс ШП 

Разматран Развојни план 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

- Резултати уписа ученика 8. разреда у 

средње школе 
Сви чланови ПК 

Анализа резултата уписа 
ученика  

- Разматрање потреба за реализацију 

индивидуализованог начина рада са 

појединим ученицима 

-Утврдити процедуру за израду планова 

ИОП 

- Усвајање ИОП-а 

Сви чланови ПК 
Усвојена процедура и 

израђени планови ИОП 

-Припреме поводом обележавања Дана 

школе 
Сви чланови ПК Израђен План припреме 

- Утврђивање успеха и дисциплине на крају 

првог класификационог периода 
Сви чланови ПК Анализа и усвајање извештаја 



148 

 

 

Н
О

В
Е

-

М
Б

А
Р

 
- Професионална оријентација ученика 

Сви чланови 

ПК 

У складу са планом Тима за 

професионалну оријентацију 

ученика 

Д
Е

Ц
Е

-

М
Б

А
Р

 

- Утврђивање успеха и дисциплине ученика 

на крају првог полугодишта 

Сви чланови 

ПК 
Анализа и усвајање извештаја 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

- Припреме поводом прославе школске славе 

Светог Саве 

Сви чланови 

ПК 
Израђен План припреме 

- Разматрање Извештаја о реализацији 

ГПРШ на крају првог полугодишта 

Сви чланови 

ПК 

Разматран Извештај о 

реализацији ГПРШ на крају 
првог полугодишта 

- Разматрање Извештаја о самовредновању 

рада школе на крају првог полугодишта 

Сви чланови 

ПК 

Разматран Извештај о самовре-

дновању на крају првог 
полугодишта 

- Разматрање Извештаја о развојном 

планирањуу  на крају првог полугодишта 

Сви чланови 
ПК 

Разматран Извештај о развојном 

планирању на крају првог 

полугодишта 

- Разматрање Извештаја о Плану стручног 

усавршавања запослених 

Сви чланови 
ПК 

Разматран Извештај о Плану 

стручног усавшавања на крају 

првог полугодишта 

- Разматрање Извештаја о Плану ИОП 
Сви чланови 

ПК 

Разматран Извештај о Плану 
ИОП на крају првог 

полугодишта 

- Разматрање Извештаја о раду Ученичког 

парламента на крају првог полугодишта 

Сви чланови 

ПК 

Разматран Извештај о раду 

Ученичког парламента на крају 
првог полугодишта 

- Реализација прославе Школске славе 

Светог Саве 

Сви чланови 

ПК 
Израђен План припреме 

Ф
Е

- 

Б
Р

У
А

Р
 

- Организација и реализација школских 

такмичења 

Сви чланови 

ПК 

Израђен План Школских 

такмичења и спискова ученика 
такмичара 

М
А

Р
Т

 

- Договор о реализацији часова припремне 

наставе за полагање завршног испита 

Сви чланови 

ПК 

Израђен План реализације 

часова припремне наставе 

А
П

Р
И

Л
 - Утврђивање успеха и дисциплине ученика 

на крају трећег класификационог периода 

Сви чланови 
ПК 

Анализа и усвајање извештаја 

- Организација и спровођење пробног 

завршног испита за ученике 8. разреда 

Сви чланови 

ПК 

Реализација пробног завршног 

испита и анализа резултата 

истог 

М
А

Ј
 - Утврђивање предлога употребе уџбеника и 

друге уџбеничке литературе која ће се 

користити у наредној школској години 

Сви чланови 
ПК 

Усвојен Списак уџбеника 
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Ј
У

Н
  

- Анализа успеха ученика 8. разреда на крају 

школске године 

Сви чланови 

ПК 

Анализа резултата успеха 

ученика 8. разреда 

- Организација око полагања завршног 

испита за упис у средње школе ученика 8. 

разреда 

Сви чланови 

ПК 

Реализација завршног испита и 

анализа резултата истог 

- Предлагање чланова испитних Комисија 

заразредне и поправне испите 

Сви чланови 

ПК 

Сачињен списак и План рада 

Комисија  

- Организција разредних и поправних 

испита ученика 

Сви чланови 

ПК 

Израда Плана разредних и 

поправних испита 

- Утврђивање успеха и дисциплине ученика 

на крају другог полугодишта 

Сви чланови 
ПК 

Анализа и Извештаји 

Т
О

К
О

М
 Ш

К
О

Л
С

К
Е

 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

- Праћење реализације допунске, додатне 

наставе, слободних активности и ИОП-а 

Сви чланови 

ПК 

Континуирано праћење, анализе 
и извештаји 

- Праћење остваривање Школског програма 
Сви чланови 
ПК 

- Праћење процеса Самовредновања рада 

школе 

Сви чланови 

ПК 

- Праћење процеса остваривања Развојног 

плана школе 

Сви чланови 

ПК 

- Праћење спровођења поступка за стицање 

звања и увођења приправника у посао 

Сви чланови 

ПК 
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6. ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ РАДА ШКОЛСКИХ ТИМОВА И ДЕЧЈИХ И 

УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ШКОЛИ 

У складу са одредбама Законa о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", 

бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), прописано је да Школа може да има своје 

организације деце и ученика, а може да се повезује и са организацијама деце и ученика ван школе 

(организација горана, планинара, извиђача и сл.), у складу са Законом.  

Одредбама Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да директор школе у 

складу са потребама и могућностим школе образује адекватне Тимове. Тим чине представници 

запослених, родитеља, односно других законских заступника, ученичког парламента, јединице 

локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања.  
 

У складу са наведеним Законским одредбама у Школи су образовани: 

 Тимови: 

1) Тим за инклузивно образовање 

2) Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

3) Тим за самовредновање 

4) Тим обезбеђивање квалитета и развој установе 

5) Тим за развој међупредметних компентенција и предузетништво  

6) Тим за стручно усавршавање и професионални развој  

7) Тим за професионалну оријентацију  

8) Тим за културну и јавну делатност школе  

9) Тим за естетско-еколошко уређење школе  

10) Тим за награђивање 
 

 Дечје и ученичке организације: 

1) Ученички парламент 

2) Дечји савез  

3) Подмладак Црвеног крста  

4) Волонтери 

5) Вршњачи тим 

 

6.1. Годишњи план рада Тима за инклузивно образовање 

Полазне основе за рад овог Тима прописане су ПРАВИЛНИКОМ о ближим упутствима за 

утврђивање права на ИОП, његову примену и вредновање, ("Службени гласник РС", бр. 

74/2018).  

Тим за инклузивно образовање (ТИО), односно тим за пружање додатне подршке ученику чине 

наставник разредне наставе, односно наставник предметне наставе, одељењски старешина, стручни 

сарадник, родитељ, а у складу са потребама ученика и педагог, односно лични пратилац ученика, на 

предлог родитеља, и исти ради у складу са Статутом Школе. Тим за инклузивно образовање именује 

директор. О раду Тима координатор води записник, а  за свој рад Тим одговара директору и 

Наставничком већу. 
 

Састав Тима за инклузивно образовање: 

 Медаровић Мирјана – координатор 

 Лечић Винокић Сњежана - члан 

 Вулић Милена - члан 

 Виторац Јована - члан 

 Тривунчић Драгица- члан 

 Антић Марина – члан 

 Деман Миланка - члан 

 Калања Валерија - члан 

 Милошев Марић Марија  – представник Савета родитеља 

 Томљановић Ивона – представник Ученичког парламента 
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Тим за инклузивно образовање, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа 

(одредбе Статута), обавља посебно следеће послове:  

1) учествује у изради Школског програма; 

2) израђује индивидуални образовни план за ученике којима је потребна додатна подршка у 

образовању и васпитању; 

3) израђује пројекте који су у вези са Школским програмом, а односе се на ученике којима је 

потребна додатна подршка у образовању и васпитању; 

4) прати реализацију Школског програма и индивидуалног образовног плана; 

5) обавља и друге послове који му законом, подзаконским актима и одлуком директора школе буду 

стављени у надлежност. 

 

Годишњи плана рада Тима за инклузивно образовање Школе приказан је у Табели 41. 

 

Годишњи план рада Тима за инклузивно образовање (ТИО) 

Табела 41. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Анализа и усвајање Извештаја о раду Тима 

за ИО за претходну школску годину 

Координатор 

 и чланови  
Тима за ИО 

Директор 

Педагог 

Анализа и усвајање извештаја   

- Избор руководства и чланова за наредну 

школску годину и подела задужења 

члановима Тима 

Изабран новиТИО 

- Израда и усвајање Годишњег плана рада 

Тима за ИОза наредну школску годину 

Усвојен годишњи план рада 

Тима за ИО 

- Учешће у изради предлога ГПР за наредну 

школску годину  

Усаглашавање потреба и 

могућности и имплементација 
Плана ИОП у предлог ГПР 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 -

  
О

К
Т

О
Б

А
Р

 

- Информисање Наставничког већа о 

планираним активностима Тима за ИО 

Координатор 

Тима за ИО 
План рада Тима за ИО 

- Идентификовање ученика првог разреда 

којима је потребна посебна подршка 
Чланови Тима  

за ИО 

Одељењске 

старешине  
Наставници 

Педагог  

Директор 
Родитељи 

Центар за 

социјални рад 
Дом здравља 

Идентификација и 

евидентирање ученика за рад по 

ИОП 

 
Сарадња са родитељима 

ученика за рад по ИОП уз 

писмену сагласност родитеља 
 

Сарадња са Центром за 

социјални рад, Дом здравља  
 

- Идентификовање ученика од 2. до 8. 

разреда којима је потребна посебна подршка 

или  ученика којипоказују даровитост 

у некомдомену 

- Обавештавање родитеља / старатеља о 

предлогу за израду ИОП-а 

- Контактирање Центра за социјални рад 

уколико родитељ не прихвати предлог за рад 

по ИОП-у 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

  
-

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

- Израда ИОП-а за сваког идентификованог 

појединог ученика и усвајање од стране 

Педагошког колегијума 

Тим за ИО 

Наставници 
Педагог 

Израђен индивидуални 

образовни план за сваког 
идентификованог ученика 

- Праћење и вредновање ИОП-а током 

класификационог периода и на полугодишту 

Тим за ИО 

Наставници 

Педагог 

Упоредна анализа и извештај о 

успеху ученика на сваком 

класификационом периоду 

- Анализа планова и припрема  наставника - 

да ли је присутнаиндивидуализација и/или 

диференцијација 

Тим за ИО 

Наставници 

Педагог 

Континуирано праћење, анализа 
и извештаји 
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Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
- 

М
А

Ј
 

- Организација трибина и предавања 

за родитеље 

Тим за ИО 

Директор 

Педагог 
Центар за 

социјални рад 

Дом здравља 

Организовати по потреби у 

сарадњи са Центром за 
социјални рад и Дом здравља 

Анализе и извештаји 

- Укључивање ученика којима јепотребна 

подршка у рад: 

  - Ученичкогпарламента 

  - Вршњачког Тима 

  - Тима за професионалну оријентацију 

  - друштвених и конкурсних активности 

Тим за ИО 
Директор 

Педагог 

Координатори 
Тимова и 

Ученичког 

парламента 

Наставници 

Стимулација ученика 

 
Спискови ангажованих ученика 

и извештаји 

- Сарадње са релевантнимустановама, 

школама и организацијама у циљу 

унапређивања ИО 

Тим за ИО 

Директор 

Педагог 

Представници 
установа 

Реализовати према 

могућностима 

Извештаји 

- Похађање семинара на којима се обрађују 

теме из области ИО 

Тим за ИО 
Директор 

Педагог 

Наставници 

Према плану стручног 

усавршавања 
Повећање компетенције 

наставника за имплементацију 

ИОП 

Извештаји 

Ј
У

Н
 

- Анализа реализације Планова и програма 

ИОП на крају школске године 

Тим за ИО 

Директор 

Педагог 
Наставници 

Анализе, извештаји и 

записници 

- Извештај о раду Тима за ИО за школску 

2021-2022. годину 

Координатор  

Тима за ИО 
Годишњи извештај 

 

 

6.2. Годишњи план рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

 

Полазне основе за рад овог Тима прописане су ПРАВИЛНИКОМ о протоколу поступања у 

установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање (у даљем тексту: Правилник о 

протоколу, "Сл. гласник РС", бр. 46/2019 и 104/2020).  

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (у даљем тексту: Тим за 

заштиту) именује директор из реда запослених, и исти ради у складу са наведеним Правилником 

и Статутом Школе. О раду Тима координатор води записник, води и чува документацију о свим 

ситуацијама насиља, а  за свој рад Тим одговара директору и Наставничком већу. 

 

Састав Тима за заштиту: 

 Томић Адриана– координатор 

 Деман Миланка – члан 

 Калања Валерија – члан 

 Стајчић Иван – члан 

 Антић Марина – члан 

 Банаи Милан – члан 

 Минаковић Ненад – члан 

 Подрашчанин Марина    – представник Савета родитеља 
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Задаци тима за заштиту јесу, нарочито, да:  

1) припрема програм заштите;  

2) информише децу и ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућностима 

тражења подршке и помоћи од тима за заштиту;  

3) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција запослених потребних за 

превенцију и интервенцију у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања;  

4) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика 

и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и 

занемаривања;  

5) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;  

6) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту деце и ученика и даје одговарајуће 

предлоге директору;  

7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради 

свеобухватне заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања;  

8) води и чува документацију;  

9) извештава стручна тела и орган управљања. 

 

Годишњи плана рада Тима за заштиту приказан је у Табели 42. 

 

Годишњи план рада Тима за заштиту 

Табела 42. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Анализа и усвајање Извештаја о раду 

Тима за заштиту за претходну школску 

годину  

Координатор и 

чланови Тима  
за заштиту 

Директор 

Педагог 

Анализа и усвајање извештаја  

- Избор руководства и чланова за наредну 

школску годину и подела задужења 

члановима Тима 

-Изабрано ново руководство 

- Израда и усвајање Годишњег плана рада 

Тима за заштитуза наредну школску 

годину 

Усвојен годишњи план рада 
Тима за заштиту 

- Учешће у изради предлога ГПРШ за 

наредну школску годину  

Усаглашавање потреба и 

могућности и имплементација 

Плана Тима у предлог ГПРШ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

- Информисање Наставничког већа о 

планираним активностима Тима за 

заштиту 

Координатор 

Тима за заштиту 
План рада Тима за заштиту 

ПРЕВНЦИЈА 

- Упознавање  ученика, наставника,  

запослених и родитеља са њиховим 

правима, обавезама и одговорностима, и о 

планираним активностима и 

могућностима тражења подршке и помоћи 

од Тима за заштиту 

Тима за заштиту 

Директор 
Педагог 

Одељењске 

старешине 
Наставници 

На ЧОС упознати ученике, а на 
родитељским састанцима 

упознати родитеље о њиховим 

правма, обавезама и 

одговорностима 
Сачинити и  на школски сајт 

поставити права, обавезе и 

одговорност ученика, 
наставника и родитеља 

ПРЕВНЦИЈА 

- Упознавање Школског колектива, 

родитеља и ученика  са ПРАВИЛНИКОМ 

о протоколу поступања у установи у 

одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање (у даљем тексту: Правилник 

о протоколу) 

Тима за заштиту 
Директор 

Педагог 

На школски сајт поставити:  

- Правилник о протоколу 
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С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

ПРЕВНЦИЈА 

- Упознавање  ученика, наставника,  

запослених и родитеља са: 
- дневним распоредом радног времена - 

часова по сменама 

- рапоредом часова по разредима и 

одељењима 
- рапоредом дежурних наставника 

- рапоредом „отворених врата“ за 

родитеље 
- рапоредом планираник писмених и 

контролних провера током године 

Тима за заштиту 

Директор 
Педагог 

Одељењске 

старешине 

На школски сајт поставити: 
- дневни распоред радног времена - 

часова по сменама 

- рапоред часова по разредима и 

одељењима 

- рапоред дежурних наставника 

- рапоред „отворених врата“ за 

родитеље 

- рапоред планираник писмених и 

контролних провера током године 

ПРЕВНЦИЈА 

- Анализа стања у Школи у погледу 

изражености појава дискриминације и 

нетолеранције и  остваривања 

равноправности свих актера школе 

Тима за заштиту 

Директор 
Педагог 

Одељењске 

старешине 

Податаци у документацији 
наставника, педагога и 

дирекетора 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Т
О

К
О

М
  
Ш

К
О

Л
С

К
Е

  
Г

О
Д

И
Н

Е
 

Обезбеђивање једнаких могућности свим 

ученицимау свакодневном животу и раду школе 

за квалитетно образовање (бесплатни уџбеници, 

индивидуални образовни програми, право да 

бирају или да буду бирани као представници 
одељенске заједнице,право  да буду укључени у 

рад Ученичког парламета и организација) 

Обезбеђивање  једнаких могућности свим 

родитељима да бирају и да буду изабрани у 

Савет родитеља и  остале школске Тимове и 

органе 

Обезбеђивање  једнаких могућности свим 

наставницимада бирају и да буду изабрани у 

различите органе и Тимове, као и да равноправно 

учествују у свакодневном животу и раду школе 

Тима за заштиту 

Директор 
Педагог 

Одељењске 

старешине 
Ученици 

Родитељи 

Наставници 
 

На школски сајт поставити: 

- списак ангажованих ученика у 
Дечјим и ученичким 

организацијама 

- списак ангажованих 
наставника и родитеља у 

стручним органима и Тимовима 

- списак ангажованих  родитеља 
у Савету родитеља 

Идентификовање ученика којима је 

потребна додатна подршка  (нарочито у 

случају сметњи у развоју и  здравствених 

тешкоћа, припадности мањинским 

групама ) и обезбедити им планове 

индивидуализације или индивидуалне 

образовне планове (ИОП) 

Тима за заштиту 

Директор 

Педагог 
Одељењске 

старешине 

Тим за ИО 

Посебну пажњу посветити 

превентивној заштити ученика 

са сметњама у развоју, 
здравственим потешкоћама и 

припадницима мањинских 

група 

Сви планови рада одељењске заједнице 

обухватају садржаје који су усмерени на 

превенцију и заштиту од свих облика 

насиља 

Одељењске 

старешине 

Ученици 

Реализација програма рада 

одељењских заједница – ЧОС и 

евиденција у есДневнику  

Разговор о толеранцији  у оквиру часова 

Верске наставе (ВН) и Грађанског 

васпитања  (ГВ) 

Наставници ВН 
и ГВ 

Ученици 

Евиденција у есДневнику  

Упознавање са обичајима и различитим 

културама на часовима редовне наставе 

(природа и друштво, географија, историја, 

српски језик, итд.) 

Наставници 
Ученици 

Евиденција у есДневнику  

Реализација спортских такмичења у и ван 

школе, посвећена безбедном и сигурном 
окружењу 

Разговор са ученицима на часу физичког 

вапитања на тему: Како се понашамо на 
спортским утакмицама, у свим старијим 

разредима 

Разговор  о позитивном дејству спорта на 
фер и коректно понашање у животу 

Тима за заштиту 
Директор 

Педагог 

Наставници 
физичког 

васпитања 

Ученици 

Ангажовање што већег броја 
ученика на спортским 

такмичењима 

Евиденција у есДневнику  
На школски сајт поставити:  

- слике и/или кратак видео 

запис са спортских такмичења 



155 

 

Т
О

К
О

М
  
Ш

К
О

Л
С

К
Е

  
Г

О
Д

И
Н

Е
 

Реализација Културних активности 

школе и активности школског хора у 

складу са усвојеним плановима 

 

Тима за заштиту 

Директор 

Педагог 

Наставници  
Ученици 

Ангажовање што већег броја 

ученика у реализацији  

Културних и хорских 
активности школе 

Евиденција у есДневнику  

На школски сајт поставити:  

- слике и/или кратак видео 
запис са приредби 

Спречавање дигиталног насиља и Заштита 

ученика од трговине људима: 
- Упознавање ученика и родитеља са појмом 

дигиталног насиља и нивоима истог 

- Упознавање ученика и родитеља о Заштити 

ученика од трговине људима 
- Разговори, дискусије о примерима 

дигиталног насиља и Заштити ученика од 

трговине људима 
- Организација предавања за ученике (по 

потреби и за родитеље) од стране 

представника МУП-а о безбедности на 

интернету  и Заштити ученика од трговине 
људима 

Тима за заштиту 

Директор 

Педагог 

Одељењске 
старешине 

Ученици 

Родитељи 
Наставници 

Представници 

МУП-а 

На ЧОС  упознати ученике, а на  

родитељским састанцима 
упознати родитеље са појмом 

дигиталног насиља и нивоима 

истог  и Заштити ученика од 

трговине људима 
 

Евиденција у есДневнику  

 
На школски сајт поставити:  

- Приручник „Дигитално 

насиље“ 

- Приручник „Заштита ученика 
од трговине људима“ 

Обезбеђивање адекватних обука за 

наставнике које имају за циљ развијање 

способности за препознавање 

дискриминације и адекватно реаговање 

Тима за заштиту 

Директор 
Педагог 

Наставници 

Тим за 

професионални 
развој 

Део наставника планиран за 
похађање обуке и курсева за 

заштиту 

Извештаји о завршеној обуци - 

курсу 

Хуманитарна акција  - прикупљање 

помоћи за социјално угрожене ученике 

Директор 

Одељењске 
старешине 

Ученици 

Прикупљена средства дата на 
коришћење 

Редефинисање правила понашања на 

нивоу школе (ако се покаже потребним, на 

основу записника и прегледа 

документације) 

Тим за заштиту 

Директор 

Педагог 

Дефинисање „Нових“ правила 
понашања 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

Т
О

К
О

М
  
Ш

К
О

Л
С

К
Е

  
Г

О
Д

И
Н

Е
 

Интервенција у случају сумње или сазнања 

да се припрема, дешава или се догодило 

дискриминаторно понашање 

Сви запослени 

Тим за заштиту 

Директор 
Педагог 

Одељењске 

старешине 

Редослед поступака у 
интервенцији приликом 

дискриминаторног понашања 

прописан је Правилником о 
протоколу 

Препознавање ризичних појединаца и 

њихово усмеравање на сарадњу са педагогом 

и директором школе 

Постојање података у 

документацији наставника, 

педагога и директора 

Редовни контакт са родитељима ученика 
починиоца насиља или ученика који трпи 

насиље и њихово укључивање у заједничко 

решавање  

Одељењске 

старешине 

Директор 

Педагог 

Постојање података у 
документацији наставника, 

педагога и директора 

Индивидуални рад са родитељима ученика 
починиоца насиља или ученика који трпи 

насиље и њихово укључивање у заједничко 
решавање проблема 

Одељењске 

старешине 

Родитељи 

Директор 
Педагог 

Постојање података у 

документацији наставника, 

педагога и директора 
Обавештавање родитеља о случајевима 

дискриминаторног понашања (уколико су 

деца жртве, извршиоци или сведоци) и 
укључивање у саветодавни рад 
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6.3. Годишњи план рада Тима за самовредновање 

Полазне основе за рад Тима за самовредновање дефинисане су следећим документима: 

1) ПРАВИЛНИК о вредновању квалитета рада установе, ("Службени гласник РС", број 10/2019 

од 15. фебруара 2019. године). ПРИМЕНА од школске 2019-2020. године. 

2) ПРАВИЛНИК о стандардима квалитета рада установе,  ("Службени гласник РС", бр. 14/2018 

од 23. јула 2018. године). ПРИМЕНА од 10. августа 2018. године.. 

3) Приручник за самовредновање и вредновање рада школе, Београд из 2005. године. 

 

ПРАВИЛНИК о вредновању квалитета рада установе прописано је: 

 Члан 4. 

 Установа је дужна да самовредновање спроводи сваке године по појединим областима 

квалитета, а сваке четврте или пете године – у целини. 

 Члан 5. 

 Директор именује чланове тима за самовредновање на период од годину дана. 

Приликом образовања тима за самовредновање примењује се принцип равномерне 

заступљености свих запослених у процесу самовредновања. Радом Тима за 

самовредновање руководи руководилац тима, који се бира из реда чланова тима. 

Директор установе учествује у раду Тима за самовредновање. 

 Члан 6. 

 Годишњи план самовредновања припрема тим за самовредновање. 

 Годишњи план самовредновања доноси се на основу процене стања у установи и 

саставни је део Годишњег плана рада установе. 

 У Годишњем плану самовредновања утврђују се предмет самовредновања који 

представља једну или више области квалитета или самовредновање рада установе у 

целини, дефинисаних стандардима квалитета рада установа (у даљем тексту: предмет 

самовредновања), предвиђене активности, временска динамика, носиоци и очекивани 

исходи, инструменти и технике самовредновања. 

 

ПРАВИЛНИКОМ о стандардима квалитета рада установе, прописани су следећи  

СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ: 

 Област квалитета 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 Област квалитета 5: ЕТОС 

 Област квалитета 6: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

 

 

Обавештавање Центра за социјални рад, 

Школске управе и/или ПУ Нови Сад (по 

потреби) 
Тим за заштиту 

Директор 

Секретар 
Педагог 

Деловодно заведено 

обавештење и/или пријава  Писање пријаве  Поверенику или 

надлежном органу због дискриминаторног 

понашања 

Ј
У

Н
 

- Анализа реализације годишњег плана 

рада Тима за заштиту на крају школске 

године 

Тим за заштиту 

Директор 

Педагог 

Анализе, извештаји и 
записници 

- Извештај о раду Тима за заштиту за 

школску 2021-2022. годину 

Координатор 

Тима за заштиту 
Годишњи извештај о раду Тима 
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Тим за самовредновање рада Школе (у даљем тексту: Тим за самовредновање) има десет чланова 

и чине га: наставници предметне наставе, наставници разредне наставе, стручни сарадници, 

представници Савета родитеља и Ученичког парламента, аисти ради у складу са Статутом Школе. 

Тим за самовредновање именује директор и исти активно учествује у његовом раду. О раду 

Тимакоординатор води записник, а  за свој рад Тим одговара директору и Наставничком већу. 

 

Састав Тима за самовредновање: 

 Антић Марина - координатор 

 Медаровић Мирјана - члан 

 Томић Адриана - члан 

 Виторац Јована - члан 

 Пушковић Даница - члан 

 Вулић Милена - члан 

 Чокорац Биљана - члан 

 Деман Миланка - члан 

 Калања Валерија - члан 

 представник Савета родитеља Штоковац Светлана - члан 

 представник Ученичког парламента Кнежевић Дуња - члан 

 

Тим за самовредновање, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних органа (одредбе 

Статута), обавља посебно следеће послове:  

1) организује и координира самовредновање квалитета рада Школе (у даљем тексту: 

самовредновање);  

2) обезбеђује услове за спровођење самовредновања; 

3) припрема Годишњи план самовредновања;  

4) прикупља и обрађује податке везане за предмет самовредновања и врши анализу квалитета 

предмета самовредновања на основу обрађених података; 

5) након извршеног самовредновања сачињава Извештај о самовредновању;  

6) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака 

из своје надлежности; 

7) обавља и друге послове који му законом, подзаконским актима и одлуком директора школе буду 

стављени у надлежност. 

 

У школској 2021-2022. години Тим ће  вредновати: 

 Област квалитета 2: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 Област квалитета 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

 

Годишњи плана рада Тима за самовредновање рада Школе приказан је у Табели 43. 
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Годишњи план рада Тима за самовредновање рада Школе 

Табела 43. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 

CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активностии 

сарадници 

Начини реализацијеи 

исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Анализа и усвајање Извештаја о раду Тима 

за самовредновање за претходну школску 

годину 

Координатор и 

чланови Тима  

за  
самовредновање 

Директор 

Педагог 

Анализа и усвајање 

извештаја   

 - Избор руководства и чланова за наредну 

школску годину и подела задужења 

члановима Тима 

 Изабрано ново 
руководство 

- Израда и усвајање Годишњег плана рада 

Тима за самовредновање за наредну школску 

годину 

Усвојен годишњи план 
рада Тима за 

самовредновање 

- Учешће у изради предлога ГПР за наредну 

школску годину  

Усаглашавање потреба и 

могућности и 
имплементација Плана 

Тима за самовредновање 

у предлог ГПР 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 -

 Ј
У

Н
 

- Информисање Наставничког већа о 

планираним активностима Тима за 

самовредновање  

КоординаторТима 

за самовредновање 

План активности Тима за 

самовредновање 

- Реализација Плана активности Тима за 

самовредновање за школску 2021-2022. 

годину (Табела 43.а) 

 Област квалитета 2: НАСТАВА И 

УЧЕЊЕ 

 Област квалитета 3: ОБРАЗОВНА 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 Област квалитета 4: ПОДРШКА 

УЧЕНИЦИМА 

Тим за 

самовредновање 
Директор 

Педагог 

Стручни органи и 
школски Тимови 

Наставници 

Савет родитеља 
Школски одбор 

Реализовати План 
активности Тима за 

самовредновање за 

школску 2021-2022. 

годину приказан у Табели 
43.а 

 

Интервјуи, Анализе и 
записници 

 

Полугодишњи и годишњи 

извештај 

- Анализа реализације годишњег плана рада 

Тима за самовредновање на крају школске 

године 

Тим за 

самовредновање 

Директор 
Педагог 

Наставници 

Анализе, извештаји и 

записници 

- Извештај о раду Тима за самовредновање за 

школску 2021-2022. годину 

Координатор Тима 
за самовредновање 

Годишњи извештај 
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ДЕТАЉНИ План активности Тима за самовредновање за школску 2021-2022. годину 

Табела 43а. 

АКТИВНОСТ ЦИЉ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ИНДИКАТОРИ ВРЕМЕ 

Анализа рада Тима за самовредновање 

за претходну школску годину и 

анализа реализованих активности у 

току школске 2020/2021. и подношење 

извештаја као и Упознавање 

Наставничког већа, Школског одбора 

и Савета родитеља са извештајем ТЗС 

за претходну школску годину 

Утврђивање степена остварености 

вреднованих стандарда ради 

утврђивања јаких и слабих страна 

рада школе 

Руководилац Тима са 

члановима 

Извештај Тима за 

школску 2020/2021. 

годину 

Август 

2021. 

године 

Израда плана рада тима за 

самовредновање рада школе за 

школску 2021/2022. годину и подела; 

Израда Акционог плана; упознавање 

колектива са планом и програмом и 

истицање програма на видном месту 

Израдити план рада Тима водећи 

рачуна о кључним областима 

вредновања 

Руководилац Тима са 

члановима 

 

 

План Тима за 

самовреднова ње рада 

школе 

Септембар 

2021. 

године 

Подела задужења члановима 

подтимова у вези са кључним 

областима вредновања 

Утврђивање носилаца 

појединачних активности у оквиру 

подтимова 

Руководилац Тима са 

члановима 

Записник са састанка 

тима 

Септембар 

2021. 

године 

Активности из области Подршка 

ученицима - планирање редовне 

наставе уз јасно дефинисање циљева и 

исхода уз примену савремених метода 

уз корелацију међу предметима; 

утврђивање постојања критеријума 

оцењивања на нивоу стручних већа и 

упознавање ученика са критеријумом 

оцењивања, израда тестова на нивоу 

стручних већа, израда и 

имплементација плана за спровођење 

инклузивне праксе 

Анализа планова ради утврђивање 

постојања свих неопходних 

елемената, усклађивање 

критеријума оцењивања на нивоу 

стручних већа, израда јединствених 

тестова на нивоу стручних већа, 

анализа плана за спровођење 

инклузивне праксе 

Чланови подтима 

задужени за област 

Подршка ученицима, 

руководиоци стручних 

већа, чланови Тима за 

инклузивно 

образовање 

Записник тима и 

извештаји и записници 

стручних већа и план 

Тима за инклузивно 

образовање 

 

Септембар 

2021. 

године 
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Активност у оквиру области 

Постигнућа ученика - спровођење 

иницијалног процењивања ученика 

свих разреда 

Анализа спроведеног иницијалног 

тестирања 

Чланови подтима 

задужени за област 

Постигнућа ученика 

Евиденција тима, 

Евиденција Стручних 

већа 

Октобар 

2021. 

године 

Активности из кључне области 

Настава и учење - праћење рада и 

вођење адекватне педагошке 

евиденције-формативно и сумативно 

оцењивање као и прилагођавање 

рада на часу образовно-васпитним 

потребама ученика 

Утврђивање квалитета педагошке 

документације као и степена 

примене одредби Правилника о 

оцењивању као и утврђивање у којој 

мери наставници приликом 

реализовања наставног процеса воде 

рачуна о образовно-васпитним 

потребама ученика 

Чланови подтима 

задужени за област 

Настава и учење, Тим 

за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

Евиденција Тима за 

обезбеђивање квалитета и 

развој установе 

Октобар 

2021. 

године 

Активност из кључне области 

Настава и учење -договор о 

састављању и спровођењу анкете 

међу ученицима и наставницима из 

области Настава и учење у којој ће 

се акценат ставити на стандарде 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5 са свим 

индикаторима 

Подела задужења у вези са анкетом 

из области Настава и учење 

Чланови подтима 

задужени за област 

Настава и учење 

 

Записник са састанка 

тима 

Новембар 

2021. 

године 

Активност из области Образовна 

постигнућа ученика– анализа успеха 

и дисциплине ученика на крају 

првог тромесечја школске 2021/2022. 

године 

Утврђивање оствареног успеха 

ученика и упоредна анализа ради 

дефинисања неопходних мера за 

унапређење успеха 

Чланови подтима 

задужени за област 

Постигнућа ученика, 

ППС 

Записник са састанка 

тима, извештај ППС-е, 

Записници са седница 

Одељењских већа и 

Наставничког већа, 

извештаји одељењских 

старешина 

Новембар 

2021. 

године 

 

Активност из кључне области 

Настава и учење -спровођење анкете 

из области Настава и учење међу 

ученицима и наставницима, анализа 

резултата и сачињавање извештаја 

Утврђивање степена остварености 

стандарда у оквиру области Настава 

и учење 

Чланови подтима 

задужени за област 

Настава и учење 

Записник са састанка 

тима – извештај о анализи 

анкете 

Децембар 

2021. 

године 
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Активност из области 

Образовна постигнућа 

ученика - анализа успеха и 

дисциплине ученика на крају 

првог полугодишта школске 

2021/2022. године 

Утврђивање оствареног успеха 

ученика и упоредна анализа ради 

дефинисања неопходних мера за 

унапређење успеха 

Чланови подтима задужени 

за област Постигнућа 

ученика, ППС 

Записник са састанка тима, 

извештај ППС-е, Записници 

са седница Одељењских 

већа и Наставничког већа, 

извештаји одељењских 

старешина 

Јануар 

2022. 

године 

 

Активност из области 

Подршка ученицима - договор 

о састављању и спровођењу 

анкете међу ученицима у 

оквиру ове обалсти 

вредновања 

Подела задужења у вези са 

анкетом из области Подршка 

ученицима 

 

Чланови подтима задужени 

за област Подршка 

ученицима, чланови Тима за 

подршку ученицима 

Записник са састанка тима 

Фебруар 

2022. 

године 

 

Активност из кључне области 

Подршка ученицима 

спровођење анкете међу 

ученицима и, анализа 

резултата и сачињавање 

извештаја 

Утврђивање степена остварености 

стандарда у оквиру кључне 

области Подршка ученицима ради 

дефинисања мера за унапређење 

ове области 

 

Чланови подтима задужени 

за област Подршка 

ученицима, чланови Тима за 

подршку ученицима 

 

Записник са састанка тима, 

извештај о анализи анкете 

 

Март 

2022. 

године 

Активност из области 

Образовна постигнућа 

ученика: анализа пробног 

завршног испита и 

подношење извештаја 

Утврђивање оствареног успеха 

ученика осмог разреда на сва три 

теста пробног завршног испита и 

дефинисање мера за унапређење 

успеха као и ефикаснијег 

планирања припремне наставе 

Чланови подтима задужени 

за област Постигнућа 

ученика, руководиоци 

стручних већа оних предмета 

који су у саставу завршног 

испита 

Записник са састанка тима, 

извештај ППС-е, извештаји 

стручних већа у вези са 

пробним завршним испитом 

Мај 2022. 

године 

Активност из области 

Подршка ученицима – 

евалуација програма 

професионалне оријентације 

Утврђивање степена остварености 

планираних активности у оквиру 

Комисије за професионалну 

оријентацију 

Чланови подтима задужени 

за област Подршка 

ученицима, Комисија за 

професионалну оријентацију 

Записник са састанка тима, 

извештај о извршеној 

евалуацији 

 

Јун 2022. 

године 
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Активности из области 

Образовна постигнућа 

ученика – анализа успеха 

и дисциплине ученика на 

крају школске 2021/2022. 

године 

Утврђивање оствареног успеха ученика 

и упоредна анализа ради дефинисања 

неопходних мера за унапређење успеха 

Чланови подтима задужени 

за област Постигнућа 

ученика, ППС 

Записник са састанка тима, 

извештај ППС-е, Записници 

са седница Одељењских већа 

и Наставничког већа, 

извештаји одељењских 

старешина 

Јун 

2022. 

године 

Евалуација рада Тима и 

степена реализације 

планираних активности и 

израда извештаја 

Утврђивање степена остварености 

стандарда у оквиру свих области 

вредновања и дефинисање мера за 

унапређење постојећег стања, 

упознавање колектива са степеном 

реализације задатака-снагама и 

слабостима области вредновања 

 

Руководилац Тима са 

члановима 

Записник тима и извештај, 

извештај са седнице 

Наставничког већа 

 

Јун 

2022. 

године 

Активност из области 

Образовна постигнућа 

ученика: анализа 

завршног испита и 

подношење извештаја 

Утврђивање оствареног успеха ученика 

осмог разреда на сва три теста пробног 

завршног испита и дефинисање мера за 

унапређење успеха као и ефикаснијег 

планирања припремне наставе 

 

Чланови подтима задужени 

за област Постигнућа 

ученика, руководиоци 

стручних већа оних 

предмета који су у саставу 

завршног испита 

Записник са састанка тима, 

извештај ППС-е, извештаји 

стручних већа у вези са 

пробним завршним испитом 

Август 

2022. 

године 
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АКЦИОНИ ПЛАН ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  за школску 2021-2022. годину 

Табела 43б. 

 

Кључна 

област 
Подручје Показатељи Инструменти Време Носиоци 

2
. 

Н
а
ст

а
в

а
 и

 у
ч

ењ
е 

 

- Планирање и 

припремање 

 

 

- Праћење напредовања 

ученика 

 

 

- Наставни процес 

 

 

- Учење 

 

- планирање 

- припремање 

 

 

- праћење и оцењивање 

 

 

 

- рационалност и 

организација, комуникација 

- корелација и примена 

знања 

- подстицање ученика 

 

- одговорност ученика 

- начин учења 

 

- планови рада 

- дневне припреме 

наставника 

 

 

- дневници обрасци за праћење, 

записници 

 

- протокол праћења часа 

 

 

- чек листа,  

- упитник 

- анкета 

- посета часовима 

- презентације 

- анализа остварености стандарда 

Током 

године 

 

Одељењске старешине, 

ППС,  

стручна већа,  

педагог,  

чланови тима, 

представници родитеља 

и ученика 

 

Циљеви: 

 

1. Унапређивање планирања и припремања те праћења напредовања ученика 

2. Повећање нивоа школских постигнућа  

3. Унапређивање извештавања и праћења свих интересних група о напредовању ученика 

4. Јачање одговорности за учење и самосталан рад 
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Задаци: 

 

1. Писање месечних и дневних припрема за наставу, вођење наставничких досијеа, анализа припрема од стране стручне службе и 

балговремено указивање на недостатке-током године 

2. Усклађивање наставних планова и програма – корелација од стане наставника и на нивоу стучних већа-месечно 

3. Коришћење савремених метода рада, њихова примена током године 

4. Јачање активне улоге ученика применом пројектне наставе, тимског рада, самостална израда радова ученика и њихово јавно презентовање-

током године 

5. Посете часовима-процена односа наставник-ученик на основу чек листе-стручна служба и директор школе-током године 

6. Истраживање: технике учења и употреба других извора знања –анкета-новембар, март 

7.  Анализа и усклађеност оцењивања са стандардима – процена стручних већа и подношење извештаја-током године 

8. Анкета за родитеље: задовољство извештавањем о постигнућима њихове децембар-мај, јун-ППС 

9. Финална евалуација кључне области (СВОТ) и предлог мера за њено побољшање од стране Одељењских већа, Школског одбора, 

Наставничког већа-крај школске године. 
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Кључна 

област 
Подручје Показатељи Инструменти Време Носиоци 

3
. 

О
б
р
аз

о
в
н

а 
п

о
ст

и
гн

у
ћ
а 

у
ч
ен

и
к
а 

 

 

 

 

 

- Квалитет школских 

постигнућа 

 

- Оцене и успех 

 

 

- Квалификациони испит 

 

- Такмичења 

 

 

- Вредности код ученика,  

- мотивисаност 

 

- дневници образовно--васпитног 

рада, извештаји на крају 

полугодишта и  

школске године 

 

- извештаји са квал. испита,  

 

- број ученика и пласман на 

такмичењима (свеска евиденције) 

 

- чек листе, упитници за ученике, 

наставнике и родитеље  

Током 

године 

Задужени тим,  

ППС 

Циљеви: 

 

1. Унапредити праћење постигнућа ученика 

2. Ојачати заинтересованост ученика за такмичења 

3. Јачати мотивацију ученика за самообразовањем 

4. Неговати друштвено прихватљиве вредности код ученика 

 

Задаци: 

 

1. Праћење напредовања ученика кроз редовне анализе-стручна већа-током године 

2. Упоредна анализа у односу на претходни период: оцене, владање и такмичење 

3. Праћење редовности оцењивања ученика од стране стручне службе-током године 

4. Јачање мотивисаности и вредности путем упућивања ученика на самосталан рад-израда презентација, постера-задужени наставници-током 

године 

5. ''Вредности ученика''-чек листа за наставнике и ученике, анализа и извештавање-ППС, током године 

6. Финална евалуација кључне области (СВОТ) и предлог мера за њено побољшање од стране Одељењских већа, Школског одбора, 

Наставничког већа-крај школске године 
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Кључна 

област 
Подручје Показатељи Инструменти Време Носиоци 

4
. 

П
о
д

р
ш

к
а
 у

ч
ен

и
ц

и
м

а
 

 

- Брига  о ученицима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Подршка учењу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Лични и социјални развој 

 

 

 

 

 

 

- Професионална  

оријентација 

 

- безбедност и сигурност 

ученика у школи 

- праћење физичког, 

здравственог, 

емоционалног стања и 

социјалних потреба 

ученика 

 

- квалитет понуђених 

програма за подршку 

ученицима у процесу учења 

 

- напредовање и успех 

ученика 

 

- стручна помоћ 

наставницима у пружању 

подршке ученицима у 

процесу учењу 

 

-подстицање позитивних 

ставова и развој социјалних 

вештина 

подстицање и неговање 

демократског духа и 

ученичких иницијатива и 

активности 

 

- помоћ при избору даљег 

образовања 

 

 

- Правилник о безбедности, чек 

листа, процедура за заштиту деце 

од насиља и за спречавање и 

реаговање у могућим случајевима  

 

 

- модификована чек листа из 

приручника, интервју са 

ученицима, процедуре за 

идентификовање емоционалних, 

телесних и социјалних потреба 

ученика 

 

 

- белешке наставника, евиденција 

о успесима на такмичењима и 

конкурсима, записници са 

седница ОВ и НВ, чек листа 

 

 

- чек листа за наставнике, 

евиденција педагога и директора 

Током 

године 

Задужени тим, 

 ППС,  

Тим за ИОП,  

Тим за заштиту 
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Циљеви: 

 

1. Учинити школску средину што безбеднијим и сигурнијим местом 

2. Прилагодити школске захтеве развојним могућностима и индивидуалним карактеристикама ученика 

3. Јачати позитивне ставове и развој социјалних вештина 

4. Побољшати професионални развој ученика 

 

Задаци: 

 

1. Израда плана безбедности ученика, праћење  његовог спровођења, анализа и извештавање-Тим за заштиту, стручни активни-током године 

2. Израда и имплементација плана за спровођење инклузивне праксе-тим за ИОП-август 2022. 

3. Праћење и анализа активности плана инклузије-током године 

4. Побољшање награђивања и похваљивања успешних ученика-правилник, начин, редовност-стручна већа, директор-август, септембар, 

током године 

5. Јачање активне улоге Ученичког парламента и Вршњачког тима-самоанализа и анализа рада-Ученички парламент, Вршњачки тим 

6. Професионални развој ученика-израда и евалуација програма-стручна служба, август, јун 

7. Истраживачке активности: ''упитник″ ''Индекс инклузивности''-за родитеље, наставнике и ученике, анкета за родитеље ''безбедност ученика 

у школи'', анкета за ученике-''значај Ученичког парламента'' 

8. Финална евалуација кључне области (СВОТ) и предлог мера за њено побољшање од стране Одељењских већа, Школског одбора,  

Наставничког већа-крај школске године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 

 

6.4. Годишњи план рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине: директор, педагог, председник Стручног 

актива за развој школског програма, председник Стручног актива заразвојно планирање, 

координатор Тима за самовредновање, представник Савета родитеља и Ученичког парламента. Исти 

ради у складу са Статутом Школе. Тим именује директор и исти активно учествује у његовом раду. 

О раду Тима координатор води записник, а за свој рад Тим одговара директору и Наставничком 

већу. 

 

Састав Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе: 

 Деман Миланка (директор) - координатор 

 Калања Валерија - (председник Стручног актива заразвој школског програма) - члан 

 Лакић Олгица (председник Стручног актива заразвојно планирање) - члан 

 Антић Марина (координаторТима засамовредновање) - члан 

 Мандић Нада (секретар) - члан 

 представник Савета родитеља Ердељан Јелена   - члан 

 представник Ученичког парламента Марчета Милан - члан 

 

Општи циљ рада Тима је унапређивање квалитета унутрашњег рада и функционисања Школе. 

 

Задатак Тима је да: 

1) Учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета рада и развој Школе; 

2) Израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета рада и развојем Школе; 

3) Учествује у обезбеђивању услова за квалитетан рад и развој Школе; 

4) Сарађује са органима Школе и другим субјектима у Школи и ван ње на испуњавању задатака из 

своје надлежности; 

5) Реализује и контролише реализацију стручног усавршавања наставника и стручних сарадника; 

6) Прати примену Закона, Статута и других општих аката Школе, чија је примена важна за 

обезбеђивање квалитета рада и развој Школе; 

7) О свом раду сачињава Извештај који је саставни део извештаја о остваривању Годишњег плана  

рада Школе. 

 

Улога Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе је посебно значајна у :  

 Коришћењу аналитичко-истраживачких података за даљи развој школе;  

 Давању стручних мишљења у поступцима за стицање звања наставника, стручних сарадника;   

 Праћењу развоја компетенција наставника и стручних сарадника (праћење стручног 

усавршавања) у односу на захтеве квалитетног образовно-васпитног рада, резултата 

самовредновања и спољашњег вредновања;   

 Праћењу напредовања ученика у односу на очекиване резултате. 

 

За остваривање вишег квалитета образовања и васпитања у нашој школи предложено је да ГУ 

за образовање обезбеди следеће: 

 За ученике првог разреда, поводом почетка школске 2021/2022. године биће набављене 

„Прварице“ и „Азбучне добродошлице“. 

 

Годишњи плана рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе приказан је у Табели 44. 
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Годишњи план рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе (ТОКРУ) 

Табела 44. 

 

 

 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Анализа и усвајање Извештаја о раду Тима 

за обезбеђивање квалитета и развој установе 

(ТОКРУ) за претходну школску годину  

Координатор и 

чланови Тима  

за ОКРУ 

Директор 

Анализа и усвајање извештаја   

- Избор руководства и чланова за наредну 

школску годину и подела задужења 

члановима Тима 
Изабрано ново руководство 

- Израда и усвајање Годишњег плана рада 

Тима за ОКРУ за наредну школску годину 

Усвојен годишњи план рада 

Тима за ОКРУ 

- Учешће у изради предлога ГПР за наредну 

школску годину  

Усаглашавање потреба и 
могућности и имплементација 

Плана Тима за ОКРУ у предлог 

ГПРШ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

- Информисање Наставничког већа о 

планираним активностима Тима за ОКРУ 

Координатор 

Тима 

Директор 

План активности Тима  за 
ОКРУ 

- Разматрање Извештаја о раду школе за 

школску 2020-2021. годину 
Координатор и 
чланови Тима  

за ОКРУ 

Директор 

 

Урађени Извештаји, ГПР, 

Анекс ШП  
- Разматрање Годишњег плана рада школе за 

школску 2021-2022. годину 
- Разматрање  Анекса Школског програма 

сачињеног за период 2018-2022. године 

- Анализа усклађености рада Стручних већа, 

актива и школских Тимова 
Писана анализа усклађености 

О
К

Т
О

-

Б
А

Р
 

- Јачање професионалних компетенција 

наставника саветодавно, посетом часова 
Координатор и 

чланови Тима 
за ОКРУ 

Директор 

Анализе и записници са посете 
часовима - Праћење остваривања пројектне наставе, 

огледих/угледних часова 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

- Утврђивање успеха и дисциплине ученика и 

реализација наставног плана и програма на 

крају првог класификационог периода 

Координатор и 
чланови Тима  

за ОКРУ 

Одељењске 
старешине 

Наставници 

Директор 

Анализа и извештавање о 

успеху идисциплини ученика 

- Анализа редовности похађања наставе, 

праћење реализације допунске, додатне 

наставе и слободних активности 

Анализа и извештавање о 
изостанцима ученика, 

реализацији допунске, додатне 

наставе, слободних активности  

Д
Е

Ц
Е

-

М
Б

А
Р

 

- Праћење и анализа Плана стручног 

усавршавања наставника 

Чланови Тима 
за ОКРУ 

Тим за стручно 

усавршавање  

Анализа и извештавање 

Записници 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

- Утврђивање успеха и дисциплине ученика и 

реализација наставног плана и програма на 

крају првог полугодишта 

Чланови Тима 

за ОКРУ 
Одељењске 

старешине 

Наставници 

Директор 

Анализа и извештавање о 

успеху идисциплини ученика 

- Анализа редовности похађања наставе, 

праћење реализације допунске, додатне 

наставе и слободних активности 

Анализа и извештавање о 

изостанцима ученика, 
реализацији допунске, додатне 

наставе, слободних активности  
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Ј
А

Н
У

А
Р

 

- Анализа рада Стручних већа и актива,  

Школских Тимова у току првог полугодишта 

Чланови Тима 
за ОКРУ 

Директор 

Анализа и дискусија о свим 
наведеним извештајима 

Записници 

- Анализа Извештаја о обављеном редовном  
годишњем инспекцијском прегледу 

- Праћење примене прописа у обезбеђивању 

квалитета и развоја школе 

- Анализа Извештаја о раду школе у првом 

полугодишту 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

- Разматрање предлога и закључака 

одељењских већа који се односе на 

побољшање резултата образовно-васпитног 

рада на крају полугодишта 

Чланови Тима 

за ОКРУ 

Чланови ОВ 
Наставници 

Директор 

 

Разматрање предлога и 
усвојени закључци 

- Распоред такмичења и предлагање ученика 

за учествовање натакмичењима 

Списак ученика који 

учествују на такмичењима по 
разредима и одељењима 

- Планирање учешћа ученика на школским и 

општинским такмичењима 

Чланови Тима 

за ОКРУ 
Наставници 

ОС  

Извештај о реализацији 

школских такмичења и 
постигнутим резултатима 

ученика такмичара 

- Утврђивање приоритета у набавци нових 

уџбеника, наставних средстава и друге 

школске опреме 

Чланови Тима 

за ОКРУ 
Наставници 

Директор 

Израђени спискови и 
достављени директору 

М
А

Р
Т

 

- Евалуација напредовања ученика који раде 

по ИОП-у и који похађају допунску и 

додатнунаставу 

Чланови Тима 

за ОКРУ 
Наставници 

Тим за ИОП 

Анализа и извештај о 
постигнутим резултатима 

- Избор уџбеника за наредну школску годину 
Чланови Тима 
Наставници 

Избор уџбеника на основу 
Закона и одобрених Каталога 

- Анализа резултата постигнутих на 

такмичењима 

Чланови Тима 

Наставници 

Анализа и извештај о 

постигнутим резултатима 

- Анализа пробног завршног испита у циљу 

праћења напредовања ученика и предлози за 

побољшање резултата истог 

Чланови Тима 

Наставници 

Анализа и извештај о 

постигнутим резултатима 

А
П

Р
И

Л
 -

 М
А

Ј
 

- Утврђивање успеха и дисциплине ученика и 

реализација наставног плана и програма на 

крају трећег класификационог периода 

Чланови Тима 
за ОКРУ 

Одељењске 

старешине 
Наставници 

Директор 

Анализа и извештавање о 

успеху идисциплини ученика 

- Анализа редовности похађања наставе; 

праћење реализације допунске и додатне 

наставе и слободних активности 

Анализа и извештавање о 

изостанцима ученика, 
реализацији допунске, 

додатне наставе, слободних 

активности  

- Сарадња са Тимом за професионалну 

оријентацију, праћење остваривања плана 

професионалне оријентације 

Чланови Тима 
за ОКРУ 

Тим за ПО 

Анализа и извештај о 
реализацији, предлози за 

побољшање рада 

- Сарадња са Саветом родитеља, праћење 

остваривања плана рада и предлози за 

побољшање рада истог 

Чланови Тима 

за ОКРУ 
Савет родитеља 

Анализа и извештај о 

реализацији, предлози за 
побољшање рада 

- Сарадња са Тимом за самовредновање, 

праћење остваривања плана рада и предлози 

за побољшање рада истог 

Чланови Тима 

за ОКРУ 
Тим за 

самовредновање 

Анализа и извештај о 

реализацији, предлози за 

побољшање рада 

- Сарадња са Ученичким парламентом, 

праћење остваривања плана рада и предлози 

за побољшање истог 

Чланови Тима 

за ОКРУ 
УП 

Анализа и извештај о 

реализацији, предлози за 
побољшање рада 
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Начини праћења реализације програма рада Тимa за обезбеђивање квалитета и развој установе су: 

извештаји, записници, разговор, непосредан увид и инспекцијски преглед. 
 

 

6.5. Годишњи план рада Тима за развој међупредметних компентенција и предузетништво 

Полазне основе за рад овог Тима прописане су Законом о основама система образовања и васпитања 

("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019  и 6/2020,  на снази од 01. фебруара 2020. 

године) и Законом о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 101/2017, 

27/2018 – др. закон и 10/2019).  

 

Законом о основном образовању и васпитању дефинисано је: 

– 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;  

Ј
У

Н
 

- Анализа постигнућа ученика на крају 

другог полугодишта 

Чланови Тима 

за ОКРУ 

ОС 
Директор 

Анализа и извештај о 
постигнутим резултатима, 

предлози за побољшање  

- Анализа завршног испита у циљу праћења 

напредовања ученика и предлози за 

побољшање резултата истог 

Чланови Тима 

за ОКРУ 

Наставници 

Анализа и извештај о 

постигнутим резултатима, 

предлози за побољшање  

- Разматрање стручног усавршавања  и 

професионалног развоја наставника у току 

школске године 

Чланови Тима 

за ОКРУ 

Тим за стручно 
усавршавање 

Анализа, дискусија и 
извештај, предлози за 

побољшање  
- Давање сугестија за даља стручна усаврша-

вања наставника на основу Извештаја о 

сталном стручном усавршавању 

- Давање смерница и сугестија за израду 

Годишњег плана рада школе за школску 

2022-2023.годину Чланови Тима 

за ОКРУ 
 

Смернице и суестије за израду 
ГПРШ  

Анализа и дискусија о свим 

наведеним извештајима 
Записници 

Анализа и извештај  о 

припремљености 

 - Анализа Записника, Извештаја стручних 

већа и актива, и школских тимова 

- Разматрање припремљености школе за 

наредну школску годину 

- Анализа реализације Годишњег плана рада 

Тима за обезбеђивање квалитета и развој 

установе на крају наставне године 

Координатор и 

чланови Тима  

за ОКРУ 

Анализе, извештаји и 
записници 

- Извештај о раду Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе за школску 2021-

2022. годину 

Координатор 
Тима  за ОКРУ 

Годишњи извештај 
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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. 

 

Тим за развој међупредметних компентенција и предузетништво чине наставници предметне 

наставе и наставници разредне наставе, и исти ради у складу са Законским одредбама и Статутом 

Школе. Тим именује директор. О раду Тимакоординатор води записник, а  за свој рад Тим одговара 

директору и Наставничком већу. 

 

Састав Тима за развој међупредметних компентенција и предузетништво: 

 Тривунчић Драгица - координатор 

 Стојчевска Клаудија - члан 

 Лакатош Ждеро Ана - члан 

 Милијић Слађана - члан 

 Ћурчин Маја - члан 

 Банаи Милан - члан 

 

Тим за развој међупредметних компентенција и предузетништво, у оквиру и поред послова из опште 

надлежности стручних органа (одредбе Статута), обавља следеће послове:  

 учествује у изради аката који се односе на развој међупредметних компетенција и 

предузетништво; 

 израђује пројекте који су у вези са међупредметним компетенцијама и предузетништвом; 

 прати примену одредаба Законских прописа, Статута и других општих аката Школе чија је 

примена важна за развој међупредметних компетенција и предузетништво; 

 учeствује у обезбеђивању услова за развој међупредметних компетенција и предузетништво; 

 сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака 

из своје надлежности. 

 

Годишњи плана рада Тима за развој међупредметних компентенција и предузетништво Школе 

приказан је у Табели 45. 
 

Годишњи план рада Тима за развој међупредметних компентенција и предузетништво 

(ТРМКП) 

Табела 45. 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Анализа и усвајање Извештаја о раду Тима 

за развој међупредметних компентенција и 

предузетништво (ТРМКП) за претходну 

школску годину 
Координатор и чланови 

Тима за развој 

међупредметних 

компентенција и 

предузетништво 

Директор 

 

Анализа и усвајање 

извештаја  

- Избор руководства и чланова за наредну 

школску годину и подела задужења 

члановима Тима 

Изабрано ново 

руководство 

- Израда и усвајање Годишњег плана рада 

Тима за РМКП за наредну школску годину 

Усвојен Годишњи план 

рада Тима за РМКП 

- Учешће у изради предлога ГПР за наредну 

школску годину  

Усаглашавање потреба и 

могућности и 

имплементација Плана 

Тима за РМКП у предлог 

ГПРШ 
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С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 - Међупредметене компетенције и 

предузетништво у Законским одредбама - 

упознавање наставника и Наставничког већа 

са законским одредбама 
Координатор 
Тима за РМКП 

Презентација – Извод 

међупредметних 

компетенција и важећих 
Закона 

План активности Тима за 

РМКП 
- Информисање Наставничког већа о 

планираним активностима Тима 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 - Сарадња са: Стручним већима и активима, 

Тимовима, Ученичким парламентом, 

локалном самоуправом и дргим 

организацијама које могу допринети развоју 

међупредметних компентенција 

ипредузетништва 

Координатор и чланови 

Тима за РМКП 

Стручна већа и активи,  
Тимови, Ученички 

парламент, локална 

самоуправа и дрге 

организације 

Остварити сарадњу 
 

Анализе, извештаји и 

записници 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 -
 М

А
Ј
 

- Јачање и оснаживање компетенција 

наставника за развој међупредметне 

компетенције и предузетништво 
Координатор и чланови 

Тима за РМКП 
Тим за СУ 

Наставници 

Педагог 

Директор 

Анализе, извештаји и 

записници 
–Утврђивање броја наставника који 

су похађали семинаре и обуке за 

међупредметну повезаност 

– интерна обука у школи 

– похађање семинара ван школе 

- Размена искуства наставника  о 

реализацији међупредметне повезаности – 

предности,потешкоће, недоумице, и сл. 

Размена искустава, 
анализе, извештаји и 

записници 

- Утицај међупредметне повезаностина 

индивидауални развој ученика и развој 

њихове предузетничке способности 

Координатор и чланови 

Тима за РМКП 

Наставници 

Анализе, извештаји и 

записници 

- Праћење индивидуалног напретка 

ученика и развијености међупредметних 

компетенција 

Координатор и чланови 

Тима за РМКП 

Наставници 

Анализе, извештаји и 

записници 

Ј
У

Н
 

- Анализа реализације Годишњег плана рада 

Тима за развој међупредметних компенте-

нција и предузетништво на крају године 

Координатор и 

члановиТима за РМКП 
Директор 

Педагог Наставници 

Анализе, извештаји и 
записници 

- Извештај о раду Тима за РМКП за школску 

2021-2022. годину 

Координатор Тима за 

РМКП 

Годишњи извештај Тима 

за РМКП 

Т
О

К
О

М
 Г

О
Д

И
Н

Е
 

- Реализација Плана активности Тима за 

развој међупредметних компентенција и 

предузетништво за школску 2021-2022. 

годину (Табела 45а) 

Тим за РМКП 
Директор 

 

Реализован План 

активности Тима за развој 

међупредметних 

компентенција и 
предузетништво 

Интервјуи, Анализе и 

записници 

 

Полугодишњи и годишњи 

извештај 
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План активности Тима за развој међупредметних компентенција и предузетништво 

за школску 2021-2022. годину 

Табела 45а. 

Време 

реализације 

Назив пројекта, аутори и носиоци реализације, циљ пројекта 

међупредметних компетенција 

Јесен 

(октобар) 

1. „,Дан примирја у првом светском рату“  

Предмети: историја и географија 

Наставници Ненад Минаковић и Жељко Дуганџија 
ЦИЉ - УПОЗНАВАЊЕ НАШЕ ИСТОРИЈЕ: 

 Развој вештине комуникације 

 Неговање дигиталних компетенција 

 Неговање вештине сарадње 

 Развој вештине за живот у демократском друштву 

 Неговање естетских компетенција 

 Развијање предузетничких компетенција 
 

2. „,Месец књиге“  

Предмет: српски језик и књижевност 

Наставници Марина Антић и Стручно веће за област језичких предмета 
ЦИЉ - НЕГОВАЊЕ И БОГАЋЕЊЕ РЕЧНИКА, РАЗВИЈАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА 

ЧИТАЊЕ КЊИГА: 

 Развој вештине комуникације 

 Неговање дигиталних компетенција 

 Неговање вештине сарадње 

 Развој вештине за живот у демократском друштву 

 Неговање естетских компетенција 

Јесен/зима 

(децембар) 

1. „Новогодишње – Божићне чаролије“  

Стручно веће за разредну и предметну наставу, Тим за културну и јавну 

делатност школе и Тим за естетско-еколошко уређење школе 
ЦИЉ - РАЗВИЈАЊЕ КРЕАТИВНОСТИ И ЕСТЕТСКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА: 

 Развој вештине комуникације 

 Неговање дигиталних компетенција 

 Развијање предузетничких компетенција 

 Развојање компетенција за бригу и здравље 

 Неговање естетских компетенција 
 

2. „Промоција науке у школи“  

Предмет: хемија 

Наставница Лакић Олгица и  Стручно веће за област природно-

математичких предмета 
ЦИЉ - УПОЗНАВАЊЕ СА НАУЧНИМ ДОСТИГНУЋИМА: 

 Развој вештине комуникације 

 Неговање дигиталних компетенција 

 Развијање предузетничких компетенција  

 Развојање компетенција за бригу и здравље 

 Неговање естетских компетенција 

 Рад с подацима и информацијама 

 Одговоран однос према околини 

 Решавање проблема  

Пролеће 

(март-април-

мај) 

1. „Дан Планете Земље“ - ТРИБИНА 

Предмет: географија 

Наставник Дуганџија Жељко и  Тим за естетско-еколошко уређење школе  
ЦИЉ - УПОЗНАВАЊЕ КАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ И КЛИМАТСКЕ 

ПРОМЕНЕ: 

 Развој вештине комуникације 

 Неговање дигиталних компетенција 

 Неговање вештине сарадње 

 Развој вештине за живот у демократском друштву 

 Одговоран однос према околини 



175 

 

 

2. „Безбедност ученика у саобраћају“  

Предмет: Техника и технологија, Саобраћајна секција 

Наставници Стајчућ Иван и Ђорђевић Марина и  Стручно веће за област 

бештина и уметничких предмета 
ЦИЉ - РАЗВИЈАЊЕ НАВИКА ЗА БЕЗБЕДНО УЧЕСТВОВАЊЕ У 

САОБРАЋАЈУ: 
 Развијање предузетничких компетенција 

 Развој вештине комуникације 

 Неговање дигиталних компетенција 

 Неговање вештине сарадње 

 Неговање естетских компетенција 

 Развијање компетенција за бригу за здравље 

Лето 

(мај-јун) 

1. „Фестивал пчела“  

Предмет: биологија 

Наставник Пушковић Даница, Биолошко-еколошка секција и  Тим за 

естетско-еколошко уређење школе  
ЦИЉ - УОЧАВАЊЕ ЗНАЧАЈА И ВАЖНОСТИ ПЧЕЛА ЗА ОПСТАНАК 

ЧОВЕЧАНСТВА: 

 Развијање предузетничких компетенција 

 Развој вештине комуникације 

 Неговање дигиталних компетенција 

 Неговање вештине сарадње 

 Неговање естетских компетенција 

 Одговоран однос према околини 

 

2. „Дани језика“ – посета Филозофском факултету 

Предмет: српски језик и књижевност 

Стручно веће за област језичких предмета 
ЦИЉ - РАЗВИЈАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ: 

 Компетенција за целоживотно учење  

 Развој вештине комуникације 

 Неговање дигиталних компетенција 

 Неговање вештине сарадње 
 

 

6.6. Годишњи план рада Тима за стручно усавршавање и професионални развој 

Полазне основе за рад овог Тима прописане су ПРАВИЛНИКОМ о сталном стручном 

усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника 

(„Службени гласник РС“, бр. 81/2017 и 48/2018). 

Тим за стручно усавршавање и професионални развој чине наставници, и исти ради у складу са 

Статутом Школе. Тим именује директор. О раду Тима координатор води записник, а  за свој рад 

Тим одговара директору и Наставничком већу. 

 

Састав Тима за стручно усавршавање и професионални развој: 

 Рајда Зорица - координатор 

 Анђелић Зорица - члан 

 Пушковић Даница - члан 

 Лечић Винокић Сњежана - члан 

 Матовић Светлана - члан 

 

Годишњи плана рада Тима за стручно усавршавање и професионални развој Школе приказан је у 

Табели 46. 
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Годишњи план рада Тима за стручно усавршавање и професионални развој (ТСУПР) 

Табела 46. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Анализа и усвајање Извештаја о раду Тима 

за стручно усавршавање и професионални 

развој (ТСУПР) за претходну школску 

годину, 

Координатор и 

чланови Тима  

за СУПР 
Директор 

Педагог 

Анализа и усвајање извештаја   

- Избор руководства и чланова за наредну 

школску годину и подела задужења 

члановима Тима 

Изабрано ново руководство 

- Израда и усвајање Годишњег плана рада 

Тима за СУПР за наредну школску годину 

Усвојен годишњи план рада 

Тима за СУПР 

- Учешће у изради предлога ГПР за наредну 

школску годину  

Усаглашавање потреба и 

могућности и имплементација 

Плана Тима за СУПР у предлог 
ГПРШ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 -

 Ј
У

Н
 

- Информисање Наставничког већа о 

планираним активностима Тима за СУПР 

Координатор 

Тима за СУПР 

План активности Тима за 

СУПР 

- Реализација План активности Тима за 

стручно усавршавање и професионални 

развој за школску 2021-2022. годину 
(Табела 46а) 

Тим за СУПР 

Директор 
Педагог 

Стручни 

органи и 

школски 
Тимови 

Наставници 

 

Реализовати Планактивности 

Тима за стручно усавршавање 
и професионални развој за 

школску 2021-2022. годину 

приказан у Табели 46а 

Интервјуи, Анализе и 
записници 

Полугодишњи и годишњи 

извештај 

- Анализа реализације Годишњег плана рада 

Тима за СУПР на крају полугодишта и крају 

школске године 

Тим за СУПР 

Директор 

Педагог 

Наставници 

Анализе, извештаји и 

записници 

- Извештај о раду Тима за СУПР за школску 

2021-2022. годину 

Координатор 

Тима за СУПР 

Годишњи извештај Тима за 

СУПР 
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План активности Тима за стручно усавршавање и професионални развој за школску 2021-2022. годину 

Табела 46а. 
                                               Месец  

Активност  

Време реализације 
Начин реализације 

Носиоци 

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

Припрема за сачињавање планова 

стручног усавршавања *            
Дистрибуција образаца планова, развојног 

плана школе, извештаја о стручном 

усавршавању из претходне школске године 

Кооординатор тима 

Сачињавање личних планова и 

планова усавршавања стручних већа * *           
Увидом у каталог акредитованих семинара, 

уважавајући ГПРШ сваки појединац и сва 

већа 

Сви запослени, 

координатори 

стручних већа 

Сарадња стручних већа у циљу 

реализације интердисциплинарних 

пројеката 
* * * * * * * * * *   

Изналажење занимљивих тема које се могу 
изучавати интердисциплинарно 

Сви запослени, 
координатори 

стручних већа 

Сачињавање плана реализације и 

реализација угледних и огледних 

часова 
* * * * * * * * * *   Сарадња колега и тимова 

Наставници 

 

Сарадња са библиотекаром ради 

информисања о часописима и 

стручној литератури која школа 

поседује 

 *           
Увид у постојеће часописе и стручну 

литературу, библиографија 

Чланови тима и 

библиотекар 

Сарадња са ДУНС- ом и другим 

удружењима    *   * * * *   
Анкетирање о заинтересованости 
наставника за семинаре које организује ова 

организација и реализација истих 

Чланови тима 

Присуствовање презентацијама 

уџбеника и сарадња са издавачким 

кућама 
  * * * *       Посета презентацијама 

Наставници 

 

Учешће на одабраним семинарима * * * * * * * * * *   Учешће на семинару Сви заинтересовани 

Ажурирање базе података о 

реализованим облицима стручног 

усавршавања 
* * * * * * * * * *   Уношењем података у базу и увид у исту 

Сви запослени, 

координатори 

стручних већа 

Сарадња са ТСУ из других школа 

ради прибављања информација о 

њиховим активностима и учешћe у 

истим 

* *           Размена искустава Сви запослени 

Анализа, измене и допуне Листе 

вредновања стручног усавршавања у 

установи 
  * * * * *      Дискусија на стручним већима 

Сви запослени, 

Стручна већа и тимови 

Сачињавање и презентација 

извештаја о раду у протеклом 

периоду 
     *      * 

Прикупљање и обједињавање појединачних 

извештаја и презентовање на  

Наставничком већу 

Кооординатор тима 
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6.7. Годишњи план рада Тима за професионалну оријентацију 

Тим за професионалну оријентацију чинеодељењске старешине седмог и осмог разреда, педагог, 

директор. Исти ради у складу са Статутом Школе. Тим именује директор. О раду Тима руководилац 

води записник, а  за свој рад Тим одговара директору и Наставничком већу. 

 

Састав Тима за професионалну оријентацију: 

 Анђелић Зорица - координатор 

 Минаковић Ненад - члан 

 Калања Валерија - члан 

 Деман Миланка - члан 

 

Тим за професионалну оријентацију, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних 

органа (одредбе Статута), обавља следеће послове:  

1) учествује у изради аката који се односе на професионални развој ученика; 

2) израђује пројекте који су у вези с професионалним развојем ученика; 

3) прати реализацију одредаба прописа, Статута и других општих аката чија је примена важна за 

професионални развој ученика; 

4) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака 

из своје надлежности. 

 

Школа у сарадњи са установaма за професионалну оријентацију помаже родитељима, односно 

другим законским заступницима и ученицима у избору средње школе и занимања, према 

склоностима и способностима ученика и у том циљу прати њихов развој и информише их о 

карактеру и условима рада појединих занимања. Ради праћења индивидуалних склоности ученика 

и пружања помоћи ученицима и њиховим родитељима, односно другим законским заступницима у 

избору средње школе и занимања, школа формира тим за професионалну оријентацију, у чијем 

саставу су стручни сарадници и наставници. Тим за професионалну оријентацију реализује 

програм професионалне оријентације за ученике седмог и осмог разреда. 

 

Предметни наставници и одељенска старешине, уз помоћ стручног сараданика, бавиће се уочавањем 

изражених склоности и способности, особина личности, интересовањаи предузимањем 

одговарајућих мера за подстицање професионалног развоја ученикау обавезној настави, додатном 

раду, слободним активностима и другим облицима ученичког ангажовања. 

 

Одељенске старешине и стручни сарадник, уз сарадњу са родитељима, ствараће нове услове за што 

правилније усмеравање професионалног усавршавања ученика, посебно васпитања правилног 

односа према раду, развијањем мотивације за постигнуће,радних навика, формирање свести о 

појединојвредности и међусобној повезаностисвих облика људског рада. 

 

Годишњи план Професионалне оријентације (ПО), у зависности од узраста ученика, реализоваће се 

у сарадњи са наставницима српског језика и ликовне култура, кроз следеће активности ученика: 

1) Професионална оријентација од 1. до 3. разреда (током године по плану наставника) 

 Литерарни радови ученика 

 Мај тата ради …, Моја мама ради …, Кад одрастем бићу … и Гледао сам како мајстор 

ради… 

 Ликовни радови ученика и изложбе 

 Радови на тему занимања људи 
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2) Професионална оријентација од 4. до 6. разреда (током године по плану наставника) 

 Литерарни радови ученика 

 Желео бих да будем …, Свако занимање има добрих и лоших страна 

 Рекли су ми о занимању …, Посао који ме испуњава,чини задовољним 

 Ликовни радови ученика и изложбе 

 Радови на тему занимања људи 

 Изложба исечака чланака и слика о занимањима људи на разредним паноима 

 Израда паноа са ученичким радовима 
 

3) Професионална оријентација за 7. и 8. разред 

 План професионалне оријентације који ће се реализовати у школи са ученицима 7. и 8. 

разреда, приказан је у Табели  47а.  

 

Праћење реализације програма вршиће се на седницама Наставничког већа према програму рада 

истог.Годишњи плана рада Тима за професионалну оријентацију Школе приказан је у Табели 47. 

 

Годишњи план рада Тима за професионалну оријентацију (ПО) 

Табела 47. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини  реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Анализа и усвајање Извештаја о раду Тима 

за ПО за претходну школску годину 

Координатор и 
чланови Тима  

за ПО 

Педагог 

Директор 
 

Анализа и усвајање извештаја   

-Избор руководства и чланова за наредну 

школску годину и подела задужења 

члановима Тима 

Изабрано ново руководство 

- Израда и усвајање Годишњег плана рада 

Тима за ПО за наредну школску годину 

Усвојен годишњи план рада 
Тима за ПО 

- Учешће у изради предлога ГПР за наредну 

школску годину  

Усаглашавање потреба и 

могућности и имплементација 
Плана Тима за ПО  у предлог 

ГПРШ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 -

 Ј
У

Н
 

- Информисање Наставничког већа о 

планираним активностима Тима за ПО 

Координатор 

Тима за ПО   
План активности Тима за ПО   

- Реализација Плана професионалне 

оријентације (ПО) са ученицима 7. и 8. 

разреда за школску 2021-2022. годину 

(Табела 47а) 

Тим за ПО   

Педагог 

Директор 
Наставници 

Ученици 

Реализован Планактивности 
Тима за ПО  за школску 2020-

2021. годину приказан у 

Табели 47а 
 

Интервјуи, Анализе и 

записници 

 
Полугодишњи и годишњи 

извештај 

- Анализа реализације Годишњег плана рада 

Тима за ПО на крају полугодишта и крају 

школске године 

Тим за ПО   
Педагог 

Директор 

Наставници 

Анализе, извештаји и 

записници 

- Извештај о раду Тима за ПО за школску 

2021-2022. годину 

Координатор 

Тима за ПО   
Годишњи извештај 
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План професионалне оријентације (ПО) са ученицима 7. и 8. разреда  

Табела 47а. 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
САДРЖА ЈИПРОГРАМА 

Активности за     

реализацију садржаја 

Учесници 

активности 

Начин  

реализације 
Разултати активности Извор доказа 

С
Е

П
Т

Е
- 

М
Б

А
Р

 

Формирање Тима за професионалну 

орјентацију 

Укључивање одељењских 

старешина ученика 7. и 8. 

разреда и чланова УП 

Одељењске 

старешине 7. и 

8. разреда   

УП 

Сарадња и договор о раду 

са одељењским 

старешинама и члановима 

УП 

Унапређивање рада Тима 

укључивањем ученика и ОС у 

реализацију ПО 

Записници 

С
Е

П
Т

Е
- 

М
Б

А
Р

 и
 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

Рад са одељењским старешинама (ОС) 

7.и 8. Разреда, члановима Ученичког 

парламента (УП) и вршњачког тима 

(ВТ) 

Оспособљавање одељењских 

старешина и чланова УП, ВТ 

за рад са ученицима 7. и 
8.разреда. 

Припремање рада 

(радионица) 

Одељењске 

старешине 7. и 

8. разреда   
Чланови УП и 

ВТ 

Кроз  радионице и 
предавања 

Оспособљавање одељењских 

старешина 7. и 8. разреда и 

чланова УП и ВТ за рад са 
ученицима 7. и 8. разреда на 

тему професионалне 

орјентације 

Белешке о 

реализованим 
састанцима, 

фотографије 

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Активности вршњачког тима које 

доприносе промовисању пројекта ПО 

Промовисање пројекта ПО 

кроз израду паноа, постера, 

флајера. 

Истицање значаја рада на ПО 

ученика 

Чланови Тима, 

Чланови УП и  

ВТ 

Кроз  радионице, кроз 

вршњачко деловање 

Унапређивање компетенција 

ученика 7.и 8.разреда у 

области професионалне 

оријентације 

Белешке 

ученика, 

фотографије 

 

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Рад тима за ПО са ученицима 7. и 8. 

разреда  

Припрема рада и материјала 

за рад  

Чланови Тима 

и ученици 
Радионице из Приручника 

Унапређивање компетенција 

ученика 7.и 8.разреда у 

области професионалне 

оријентације 

Извештаји о 

раду, 

фотографије, 

продукти рада 

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Рад ОС 7. и 8. разреда и чланова УП са 

ученицима седмог и осмог разреда на 

тему професионалне орјентације 

Припремање рада са 

ученицима (радионица) од 

стране одељењских 

старешина 7. и 8. разреда и 

чланова УП, уз помоћ 

чланова Тима 

ОС 7. и 8. 

разреда   

Ученици 7. и 8. 

разреда 

Чланови Тима 

Кроз радионице и 

предавања, 

разговором са ученицима, 

саветодавним радом, 

дискусијом 

Унапређивање компетенција 

ученика 7. и 8. разреда у 

области професионалне 

орјентације  

Белешке 

ученика, 

фотографије 

 

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Рад са родитељима ученика  7. и 8. 

разреда 

Радионице намењене 

родитељима ученика,  

сарадња и саветодавни рад са 

родитељима 

Родитељи 

ученика, ОС, 

Чланови 

Тима 

Радионичарским радом, 

разговором 

Родитељи ученика су активно 

укључени у пружање подршке  

и помоћ приликом избора 

средње школе свог детета 

Извештаји о 

раду, 

фотографије, 

белешке 
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ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
САДРЖАЈ ИПРОГРАМА 

Активности за     

реализацију садржаја 

Учесници 

активности 

Начин  

реализације 
Разултати активности Извор доказа 

М
А

Р
Т

 -
 М

А
Ј
 

Реални сусрети 

Посета средњим школама, 

Интервју са представницима 

одређеног занимања, на 

основу интересовања 

ученика. 

Посета ученикасредњих 

школа нашој школи ради 

размене искустава 

Ученици 7. и 

8. разреда, 

спољни 

сарадници, 

ученици 

средњих 

школа 

Кроз  разговор, 

разгледање, евидентирање, 

интервју 

Ученици се упознају са 

различитим занимањима и 

профилима у појединим 

средњим школама као и са 

карактеристикама одређених 

занимања 

Белешке 

ученика о 

интервјуу, 

фотографије, 

извештаји 

М
А

Ј
 -

 Ј
У

Н
 

Евалуација 

Састанци на којима се прати 

рад, процењује, уочавају 

недостаци и предлажу 
начини за превазилажење 

истих 

ОС 7. и 8. 

разреда,   

Ученици 7. и 

8. разреда, 
Чланови 

Тима 

Кроз разговор и праћење 

постигнућа ученика на 

завршном испиту и упису 

жељених школа, 
кроз интервју са 

ученицима који су уписали 

средње школе 

Стицање увида у квалитет 

рада Тимa и квалитет 

акционог плана са циљем да 
се евентуални уочени 

недостаци превазиђу 

Записници 
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6.8. Годишњи план рада Тима за културну и јавну делатност школе 

Тим за културну и јавну делатност школе (ТКЈДШ) чине наставници, и исти ради у складу са 

Статутом Школе. Тим именује директор. О раду Тима руководилац води записник, а  за свој рад 

Тим одговара директору и Наставничком већу. 

 

Културне активности обухватају: прославу Дана школе, прославу школске славе – дана Светог Саве, 

прославу почетка и краја школске године и завршетка основношколског образовања и васпитања, 

прославе школских и државних празника, приредбе, представе, изложбе, концерте, такмичења и 

смотре, посете установама културе, заједничке активности школе и јединице локалне самоуправе и 

друге активности које доприносе ширењу утицаја школе на васпитање ученика и културном развоју 

окружења школе.  

 

Све предвиђене активности организују се у школи или у договору са јединицом локалне самоуправе 

у установама из области културе и спорта. Посебно задужени за реализацију ових садржаја програма 

су чланови Тима за културну и јавну делатност уз сарадњу са осталим тимовима, органима и 

појединцима.  

 

Састав Тима за културну и јавну делатност школе: 

 Стојчевска Клаудија – координатор 

 Ђорђевић Марина - члан 

 Анђелић Зорица - члан 

 Антић Марина - члан 

 Матовић Светлана - члан 

 Лечић Винокић Сњежана - члан 

 Тривунчић Драгица - члан 

 Ћурчин Маја - члан 

 Лакатош Ждеро Ана – члан 

 Видаковић Славољуб - члан 

 

 

У току школске године тежишно ће се обележити следеће манифестације: 

- Пријем првака биће реализован 31. 08. 2021. године 

- организатори  активности за Дан Школе: Анђелић Зорица, Лакатош Ждеро Ана 

- организатори  активности за обележавање Светог Саве: Антић Марина, Вулић Милена 

- Завршна приредба за осмаке  

- Завршна приредба за ученике четвртог разреда  
 

Годишњи плана рада Тима за културну и јавну делатност школе приказан је у Табели 48. 
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Годишњи план рада Тима за културну и јавну делатност школе (ТКЈДШ)  

Табела 48. 

 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Анализа и усвајање Извештаја о 

раду Тима за за културну и јавну 

делатност школе (ТКЈДШ) за 

претходну школску годину 

Координатор и 

чланови Тима  

за КЈДШ 

Директор 

Педагог 

Анализа и усвајање извештаја  

- Избор руководства и чланова за 

наредну школску годину и подела 

задужења члановима Тима 

Изабрано ново руководство 

- Израда и усвајање Годишњег плана 

рада Тима за КЈДШ за наредну 

школску годину 

Усвојен годишњи план рада Тима за 

КЈДШ 

- Учешће у изради предлога ГПР за 

наредну школску годину  

Усаглашавање потреба и могућности и 

имплементација Плана Тима за КЈДШ 

у предлог ГПРШ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

- Информисање Наставничког већа о 

планираним активностима Тима за 

КЈДШ 

Координатор 

Тима за КЈДШ 
План активности Тима за КЈДШ 

 Пријем првака  

 Ажурирање школског сајта 

 Припрема за Дан школе и Дечју 

недељу 

 Прикупљање материјала за 

Летопис школе 

Директор   

Педагог 

Наставници  

Ученици 

Родитељи 

Приредба посвећена пријему нових 

ђака првака 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

 Приредба поводом пријема првака 

у Дечји савез 

 Приредба за Дан школе 

 Обележавање Месеца школских 

библиотека  

 Обележавање Дечије недеље 

 Обележавање Месеца књиге  

 Изложбе и панои везани за културне 

активности у овом периоду  

 Прикупљање материјала за Летопис 

школе 

Директор   

Педагог 

Наставници  
Ученици 

Ученички 

парламент 

Дечји савез 

Представници 

локалне 

заједнице 

Родитељи 

Активности наставника, Тимова, 

библиотекара,координатора секција,  

везане за приредбе и обележавање 

наведених дана  

Израда ликовних и литерарних радова 

за паное и изложбе  

Представљање и промоција рада 

школске библиотеке представницима 

локалне заједнице  

Сарадња са локалном заједницом 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

 Дани науке 

 Дан музеја  

 Дан примирја- државни празник 

11.11. 

 Међународни дан толеранције 

16.11. 

 Дан детета и дечијих права 20.11. 

 Изложбе и панои везани за културне 

активности у овом периоду  

 Прикупљање материјала за 

Летопис школе 

Директор   

Педагог 

Наставници  

Ученици 

Ученички 

парламент 

Дечји савез 

Представници 

локалне 

заједнице 

Родитељи 

Организовање огледа и експеримената 

у школи у оквиру Дана науке  

Посета музеју  

Обавештење поводом државног 

празника, разговор са ученицима 

Обележавање Дана толеранције и Дана 

детета и дечјих права 

Панои и изложбе  
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Д

Е
Ц

Е
М

Б
А

Р
 

 Светски дан борбе против СИДЕ 

01.12.  

 Светски дан планете 11.12.  

 Новогодишња приредба за 

ученике млађих разреда  

 Прослава Нове године за ученике 

старијих разреда  

 Прикупљање материјала за 

Летопис школе 

Директор   

Педагог 

Наставници  

Ученици 

Ученички 

парламент 

Дечји савез 

Представници 

локалне заједнице 

Родитељи 

Разговор са ученицима, сарадња са 

педагогом у припреми предавања  

Презентација ученичких радова и 

праноа 

Организација приредбе  

Организована прослава Нове 

године  

Ј
А

Н
У

А
Р

 

 Обележавање Дана Светог Саве 

27.01.  

 Национални дан без дуванског 

дима, 31.01.  

 Прикупљање материјала за 

Летопис школе 

Директор   

Педагог 

Наставници  

Ученици 

Ученички 

парламент 

Дечји савез 

Представници 

локалне заједнице 

Родитељи 

Организација приредбе за 

прославу Савиндана  

Ликовни и литерарни конкурс 

Сарадња са наставницима 

Физичког васпитања и Биологије, 
разговори са ученицима и израда 

паноа о штетности пушења 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

 Дан заљубљених 14.02.  

 Међународни дан матерњег 

језика 21.02.  

Директор   

Педагог 

Библиотекар 

Наставници  
Ученици 

Ученички 

парламент 

Дечји савез 

Представници 

локалне заједнице 

Родитељи 

Разговори са ученицима и израда 

паноа о Дану заљубљених; 

упутства за писање текстова и 

израду илустрација и презентација 

радова  

 

Разговори са ученицима и израда 

паноа о Међународном дану 

материњег језика 

М
А

Р
Т

 

 Међународни дан жена 08.03.  

 Књижевни сусрет, вече 

најлепших љубавних песама 

20.03. Светски дан поезије  

 Приредба поводом доласка 

пролећа 

 Прикупљање материјала за 

Летопис школе 

Директор   

Педагог 

Наставници  

Ученици 

Ученички 

парламент 

Дечји савез 

Представници 

локалне заједнице 

Родитељи 

Приредба поводом Дана жена 

Разговор са ученицима о  

правима жена, израда паноа,  

разговор,дружење ученика, 

представљање знања и умења,  

писање и илустровање радова  

Приредба поводом доласка 

пролећа 

А
П

Р
И

Л
 

 Међународни дан дечије 

књижевности 02.04.  

 Светски дан здравља 07.04 

 Ускршње дружење са 

предшколцима  

 Обележавање Дана планете Земље 

22.04. 

 Прикупљање материјала за 

Летопис школе 

Директор   

Педагог 

Наставници  
Ученици 

Ученички 

парламент 

Дечји савез 

Представници 

локалне заједнице 

Родитељи 

Сарадња са наставницима 

Физичког васпитања и Биологије, 

разговори са ученицима и израда 

паноа о здравом начину живота. 

Налажење информација,  

Писање радова,  

Израда транспарената,  

Разговор са ученицима,  
Израда паноа  

Сарадња са локалном заједницом 
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М

А
Ј

 

 Светски Дан музеја 18.05.  

 Међународни дан спорта 25.05. 

 Организовање спортске недеље  

 Изложба кућних љубимаца  

 Прикупљање материјала за 

Летопис школе 
 

Директор   
Педагог 

Наставници  

Ученици 

Ученички 

парламент 

Дечји савез 

Представници 

локалне заједнице 

Родитељи 

Писање радова,  

проналажење информација у вези 

са радом школе,  

Организовање спорстких турнира и 

изложбе љубимаца у сарадњи са  

родитељима и локалном 

заједницом  

Ј
У

Н
 

 Презентација Летописа школе 

 Приредба четвртог разреда 

 Приредба поводом завршетка 

школе 

Директор   

Педагог 

Наставници  

Ученици 

Ученички 

парламент 

Дечји савез 

Представници 

локалне заједнице 

Родитељи 

Приредба поводом завршетка 

школе  

Презентовање Летописа школе 

Организација пригодног програма  

Истицање најбољих ученика и 

одељења на сајт школе 

 

- Анализа реализације Годишњег 

плана рада Тима за КЈДШ на крају 

године 

Тим за КЈДШ 

Директор 

Педагог 

 Наставници 

Анализе, извештаји и записници 

- Извештај о раду Тима за КЈДШ за 

школску 2021-2022. годину 

Координатор Тима 

за КЈДШ 
Годишњи извештај Тима за КЈДШ 

Т
О

К
О

М
  
Г

О
Д

И
Н

Е
 

 Презентација школе  

 Континуирано ажурирање сајта 

школе 

Координатор Тима 

за КЈДШ 

Администратор 

сајта 

Сарадња са локалном заједниом, 
школама у окружењу и 

предшколским установама  

Посете и организација приредби  

Активан рад Тима и директора на 

маркетингу школе  

Стално ажурирање сајта  

 Учешће на ликовним и 

литерарним конкурсима и 

приредбама и смотрама од 

културног значаја  

Наставници 

Ученици  

 

Учешће на расписаним конкурсима 

и приредбама  

Припрема и рад са ученицима  

 Организација и учешће на 

такмичења  

Наставници 

Ученици 

Организација неког од нивоа 

такмичења  

 Презентација и промоција 

ученика и њихових радова 

Наставници 

Директор 

Педагог 

Истицање најбољих радова ученика 

на сајт школе 

 Организација изложби, фотографија 

и ликовних радова 

Наставници 

Ученици 

 

Разговор,  

дружење ученика,  

излагање радова ученика, 

презентација радова ученика на 

сајту школе 

 

Поред наведеног, у складу са Законом, а у циљу представљања рада, Школа води Летопис за сваку 

школску годинуиима своју интернет страну. Летопис садржи податке о активностима школе и 

реализацији образовно-васпитног рада, као и друге податке од значаја за представљање школе. 

Школа Летопис објављује на својој интернет страни до 1. октобра за претходну школску годину. 

Летопис израћује лице – наставник одређен од стране директора школе, а у ажурирању сајта 

учествују сви наставници. 
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6.9. Годишњи план рада Тима за естетско-еколошко уређење школе 

Тим за естетско-еколошко уређење школечине наставници, који раде у складу са Статутом 

Школе. Тим именује директор. О раду Тима руководилац води записник, а  за свој рад Тим одговара 

директору и Наставничком већу. 

 

Састав Тима за естетско-еколошко уређење школе: 

 Пушковић Даница - координатор 

 Вулић Милена - члан 

 Матовић Светлана - члан 

 Стојчевска Клаудија - члан 

 

Годишњи плана рада Тима за естетско-еколошко уређење школе приказан је у Табели 49. 

 

Годишњи план рада Тима за естетско-еколошко уређење школе (ТЕЕУШ) 

Табела 49. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

Ј
У

Л
 -

 А
В

Г
У

С
Т

 

- Анализа и усвајање Извештаја о раду Тима 

за ЕЕУШ за претходну школску годину 

Координатор и 

чланови Тима  

за ЕЕУШ 

Директор 

Педагог 

Анализа и усвајање извештаја   

-Избор руководства и чланова за наредну 

школску годину и подела задужења 

члановима Тима 

Изабрано ново руководство 

- Израда и усвајање Годишњег плана рада 

Тима за ЕЕУШ за наредну школску годину 

Усвојен Годишњи план рада 

Тима за ЕЕУШ 

- Учешће у изради предлога ГПР за наредну 

школску годину  

Усаглашавање потреба и 
могућности и имплементација 

Плана Тима за  ЕЕУШ у 

предлог ГПРШ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 -

 Ј
У

Н
 

- Информисање Наставничког већа о 

планираним активностима Тима за ЕЕУШ 

Координатор 

Тима за ЕЕУШ 

План активности Тима за 

ЕЕУШ 

- Реализација Плана активности Тима за 

естетско-еколошко уређење школе за 

школску 2021-2022. годину (Табела 49а) 

Тим за ЕЕУШ 

Директор 

Педагог 

Наставници 

Реализован Планактивности 

Тима за ЕЕУШза школску 2020-

2021. годину приказан у Табели 
49а 

Интервјуи, Анализе и 

записници 
Полугодишњи и годишњи 

извештај 

- Анализа реализације Годишњег плана рада 

Тима за ЕЕУШ на крају године 

Тим за ЕЕУШ 

Директор 

Педагог 

Наставници 

Анализе, извештаји и записници 

- Извештај о раду Тима за ЕЕУШ за школску 

2021-2022. годину 

Координатор 

Тима за ЕЕУШ 

Годишњи извештај Тим за 

ЕЕУШ 
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План активности Тима за естетско-еколошко уређење школе за школску 2021-2022. годинуТабела 49а. 
 

                                               Месец  

Активност 

Време реализације активности Носиоци  

активности 
Сарадници 

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

I 

Естетско и функционално уређење 

Школског дворишта, уређење 

учионица 
+           + 

Наставници ликовне 
културе и 

биологије,Директор 

Ликовна иБиолошко-

еколошка секција, 
Ученици, Помоћно-

техничко  особље 

Уклањање старихплаката, огласа, 

графитаса фасада и унутрашњих 

зидова, осликавање 
+         +   

Наставнициразреднеи  

предметне наставе 

Одељењске старешине 

Ученици,  

Помоћно-техничко  

особље 

Функционално опремање хола Школе 

за презентацију рада секција +    +        
Наставници 

ликовнекултуре 

Ликовна иЕколошка 

секција, Ученици 

Уређење зелених површина у 

двориштуШколе + +     + + +    Наставница биологије 
Биолошка и 

Еколошка секција 

Божићно -новогодишње уређење 

учионица и хола Школе    +         
Наставнициразреднеи  

предметне наставе, 

Наставницибиологије 

Ликовна иЕколошка 

секција, Ученици 

Опремање хола Школецвећем и 

одржавањеистог + + + + + + + + +    
Наставницибиологије, 

Директор 

Биолошка и 

Еколошка секција, 

Ученици 

„Кућни ред у Школи“ + + + + + + + + + +   
Наставнициразредне и  

предметне наставе 

Ученици, Директор 

Педагог 

Тематско уређење паноа у холу Школе 

у складу са важним датумима (Дан 

школе, Нова година, Дан заљубљених, 

Дан жена, еколошких датума) 

+ + + + + + + + + +   
Наставнициразредне и  

предметне наставе 

Ученици 

Одељењске 

старешине 

Опремање Школе паноима са 

тематиком из здравственог васпитања    +     +     
Наставници 

биологијеиФизичкогва

спитања 

Ученици 

Одељењске 

старешине 

Акција прикуплљања амбалажног 

отпада у Школи + + + + + + + + + + + + 
Наставници биологије,  

Директор, Помоћно-

техничко  особље 

Ученици, Наставници 

ПЛАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ШКОЛЕ: 

1) Уређивање и одражавање ширег простора: 
 уређивање простора испред школе (естетско уређивање; уређивање и нега зелених површина) 

 уређивање школског  дворишта (уређивање школског  парка са клупама за седење и фонтаном) 

2) Уређивање и  одржавање унутрашњег простора  школе: 
 опремање, уређивање и одржавање просторија у школи као естетској целини (простор за излагање спортских трофеја, награда, диплома; излагање ликовних и литерарних 

радова) одржавање хигијене радног места  ушколи и  ван  њеи прикупљање амбалажног отпада (учионице, кабинети, сакупљање амбалажног отпада ради рециклирања). 
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6.10. Годишњи план рада Тима за награђивање 

Тим за награђивање чине наставници који раде у складу са Статутом Школе. Тим именује директор. 

О раду Тима руководилац води записник, а  за свој рад Тим одговара директору и Наставничком 

већу. 

 

Састав Тима за награђивање: 

 Дуганџија Жељко – координатор 

 Минаковић Ненад - члан 

 Лакатош Ждеро Ана- члан 

 

У складу са Правилником о награђивању, а на основу информација које Тиму за награђивање 

прослеђују предметни наставници о постигнутим резултатима ученика на такмичењина, Тим за 

награђивање саставља списак имена ученика и наставника који испуњавају услове за добијање 

захвалница, диплома, награда и исти доставља директору школе. 

Годишњи плана рада Тима за награђивање Школе приказан је у Табели 50. 

 

Годишњи план рада Тима за награђивање 

Табела 50. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Анализа и усвајање Извештаја о раду Тима 

за награђивање за претходну школску годину 

Координатор и 

чланови Тима  

за награђивање 
Директор 

Анализа и усвајање извештаја   

- Избор руководства и чланова за наредну 

школску годину и подела задужења 

члановима Тима 

Изабрано ново руководство 

- Израда и усвајање Годишњег плана рада 

Тима за награђивање за наредну школску 

годину у складу са Пословником 

Усвојен Годишњи план рада 

Тима за награђивање 

- Учешће у изради предлога ГПР за наредну 

школску годину  

Усаглашавање потреба и 

могућности и имплементација 

Плана Тима за награђивање у 
ГПРШ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
  

-Ј
У

Н
 

- Информисање Наставничког већа о 

планираним активностима Тима за 

награђивање 

Координатор 

Тима за 

награђивање 

План активности Тима за 
награђивање 

Награђивање ученика и наставника: 

Тим за 

награђивање 

Директор 

Предлози у вези са 

награђивањем 

Списак награђених 

Ј
У

Н
 

- Анализа реализације Годишњег плана рада 

Тима за награђивање на крају године 

Тим за 
награђивање 

Директор 

Анализе, извештаји и 

записници 

- Извештај о раду Тима за награђивање за 

школску 2021-2022. годину 

Координатор 

Тима за 
награђивање 

Годишњи извештај Тима за 

награђивање 
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6.11. Годишњи план рада Ученичког парламента 

Ученички парламент (УП) чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у 

Школи, које ученици бирају на састанку одељењске заједнице. Ученички парламент се бира на 

почетку сваке школске године.Пре избора председника, прву седницу Ученичког парламента сазива 

и њоме руководи наставник ког за то задужи директор: 

 Милијић Слађана– координатор 

 Комарица Стефан – заменик 

 

Ученички парламент чине по два представника 7. и 8. разреда, а изабрани чланови у школској 2021-

2022. години су: 

 разред 7-1 – Бошкан Марко 

 разред 7-1 – Грујић Мина 

 разред 8-1 – Петровић Милан 

 разред 8-1 – Марчета Милана 

 разред 8-2 – Кнежевиж Дуња  

 разред 8-2 – Томљановић Ивона 

 

Распоред чланова ученичког парламента у Стручне активе и Тимове је: 

 У састав Стручног актива за развојно планирање (САРП): Бошкан Марко – члан 

 У састав Тима за инклузивно образовање: Томљановић Ивона – члан 

 У састав Тима за самовредновање: Кнежевић Дуња – члан 

 У састав Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе: Марчета Милана - члан 

 

Седницама Школског одбора присуствоваће (без права одлучивања) ученици: Петровић Милан и 

Кнежевић Дуња. 
 

Основни задаци Ученички парламента су: 

1) доноси свој програм рада за сваку школску годину; 

2) разматра и усваја Извештај о самовредновању квалитета рада Школе; 

3) даје мишљења и предлоге 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 активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и 

организацији свих манифестација ученика у Школи и ван ње и другим питањима од значаја за 

њихово образовање;  

4) разматра односе и сарадњу ученика и наставника или стручних сарадника и атмосферу у Школи; 

5) обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима 

парламента; 

6) учествује у процесу планирања развоја Школе и у самовредновању Школе; 

7) предлаже чланове Стручног актива за развојно планирање из реда ученика; 

8) предлаже чланове Тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика; 

9) бира представнике ученика који учествују у раду органа Школе; 

10) Школском одбору и Савету родитеља на крају сваке школске године подноси извештај о свом 

раду. 

 

О раду УП  председник води записник, а  за свој рад УП одговара директору и Наставничком већу. 

Годишњи плана рада Ученичког парламента Школе приказан је у Табели 51. 
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Годишњи план рада Ученичког парламента (УП) 

Табела 51. 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 

CAДPЖAJИ ПЛАНА И 

АКТИВНОСТИ 

Носиоци активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Анализа и усвајање Извештаја о 

раду УП за претходну школску 

годину 

Координатор и чланови 

УП 

Директор 
Педагог 

Анализа и усвајање извештаја  

- Избор руководства и чланова за 

наредну школску годину и подела 

задужења члановима УП 

Изабрано ново руководство 

- Израда и усвајање Годишњег 

плана рада УП за наредну школску 

годину 

Усвојен Годишњи план рада УП 

- Учешће у изради предлога ГПР за 

наредну школску годину  

Усаглашавање потреба и 

могућности и имплементација 
Плана УП у предлог ПРШ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

- Информисање Наставничког већа 

о планираним активностима УП 

Координатор 
УП 

План активности УП 

- Упознавање са Пословником о 

раду Ученичког парламента 

Координатор 

УП 
Педагог, 

Председник стручног 

актива за развојно 

планирање, 
Координатор Тима за 

самовредновање 

Члановима УП презентован 

Пословник о раду УП, Извештај 

о реализацији ГПРШ за 

претходну школску годину, 

ГПРШ за текућу школску 

годину, Развојни план, План 

Тима за самовредновање 

- Упознавање са Извештајем о 

реализацији ГПРШ за претходну 

школску годину 

-Упознавање са ГПРШ за текућу 

школску годину 

- Упознавање са Развојним планом 

за текућу школску годину 

- Упознавање са Планом Тима за 

самовредновање за текућу школску 

годину 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

- Сарадња са стручним органима 

школе 

Координатор и чланови 
УП 

Педагог 

Присуство чланова УП 

седницама Школског одбора 
без права одлучивања 

- Упознавање са Правилником о 

понашању и раду школе 

Чланови УП упознати са 
Правилницима 

- Упознавање чланова Парламента 

са постигнутим успехом и 

дисциплином на крају првог 

класификационог периода 

Презентована постигнућа 

ученика на крају првог 

класификационог периода 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 - Разматрање односа и сарадње 

ученика и наставника 
Координатор и чланови 

УП 
Наставници 

Резултати анкетираних ученика 

презентовани УП 

- Ангажованост ученика у 

ваннаставним активностима 
Извештаји и записници 

- Предлози за побољшање 

школског живота ученика 
Писани предлози УП 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

- Покретање иницијативе за 

решавање идентификованих 

проблема школског живота 

Координатор и чланови 

УП 

Тим за заштиту 

Сарадња са Тимом за заштиту  

- Прослава Нове године 

Координатор и чланови 

УП 

Тим за КЈДШ 

Сарадња са Тимом за културну 

и јавну делатност школе 

- Упознавање чланова Парламента 

са постигнућима ученика на крају 

првог полугодишта 

Координатор и чланови 

УП 
Педагог 

Презентована постигнућа 

ученика на крају првог 
полугодишта 
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Ј
А

Н
У

А
Р

 -
 М

А
Ј
 

- Прослава школске славе Светог 

Саве 

Координатор и чланови 

УП 

Тим за КЈДШ 

Сарадња са Тимом за културну 
и јавну делатност школе 

- Упознавање чланова Парламента 

са полугодишњим извештајем о 

реализацији ГПРШ за текућу 

школску годину Координатор и чланови 

УП 

Наставници 
Педагог 

Презентован Полугодишњи 
извештај о реализацији ГПРШ 

за текућу школску годину 

- Упознавање чланова Парламента 

са постигнутим успехом и 

дисциплином на крају другог и 

трећег класификационог периода 

Презентована постигнућа са 
другог класификационог 

периода 

- Учешће ученика у школским 

такмичењима 

Резултати и постигнућа ученика 
са такмичења 

Ј
У

Н
 

- Упознавање чланова Парламента 

са постигнутим успехом и 

дисциплином ученика 8. разреда на 

крају школске године 

Координатор и чланови 

УП 
Наставници 

Педагог 

Презентована постигнућа 

ученика 8. разреда на крају 

школске године 

- Упознавање чланова Парламента 

са постигнућима ученика на крају  

другог полугодишта 

Координатор и чланови 
УП 

Наставници 

Педагог 

Презентована постигнућа 

ученика на крају другог 

полугодишта 

- Анализа реализације Годишњег 

плана рада УП на крају године 

УП, Директор 

Педагог, Наставници 

Анализе, извештаји и 

записници 

- Извештај о раду УП за школску 

2021-2022. годину 
Координатор УП Годишњи извештај о раду УП 

 

 

6.12. Годишњи план рада Дечјег савеза 

 

Дечји савез (ДС)  је општа, друштвена и васпитна организација у којој деца остварују своје потребе 

за игром, дружењем и учешћем у забавном животу.  

Циљ организације је да доприноси складном физичком, моралном, менталном и социјалном развоју 

деце, припреми за живот у друштву, у духу мира, слободе, једнакости и солидарности. 

Деца се укључују у програм Дечјег савеза школе у првом разреду, на свечаностима у оквиру Дечје 

недеље. 

По одлуци директора за рад Дечјег савеза задужени су: 

 Ћурчин Маја – координатор 

 Антић Марина – заменик 

 

О раду Дечјег савеза води се записник, а  за свој рад Дечјег савеза одговара директору и 

Наставничком већу. Годишњи плана рада Дечјег савеза Школе приказан је у Табели 52. 
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Годишњи план рада Дечјег савеза (ДС) 

Табела 52. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Анализа и усвајање Извештаја о раду Дечјег 

савеза за претходну школску годину 

Координатор и 

чланови Дечјег  

савеза 
Директор 

Педагог 

Анализа и усвајање извештаја  

- Избор руководства и чланова за наредну 

школску годину 
Изабрано ново руководство 

- Израда и усвајање Годишњег плана рада 

Дечјег савеза за наредну школску годину 

Усвојен Годишњи план рада 

Дечјег савеза 

- Учешће у изради предлога ГПР за наредну 

школску годину  

Усаглашавање потреба и 

могућности и имплементација 

Плана рада Дечјег савеза  у 
предлог ГПРШ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

- Информисање Наставничког већа о 

планираним активностима Дечјег савеза 

Координатор 

Дечјег савеза   
План активности Дечјег савеза   

- Реализација радне суботе по Календару - 

Буковачки маратон и спортске игре у 

школском дворишту 

Координатор и 

чланови 

Дечјег савеза 
Наставници 

ОС, Ученици 

У складу са Планом 
организатора маратона ПД 

„Вилина Водица“ 

- Припреме за пријем првака у  Дечји савез 
Припрема првака за пријем у 

Дечји савез 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

• Обележавање Дечје недеље –пријем првака 

у Дечји савез 

• Дан школе – Миличини дани  

• Обележавање Светског дана Детета - 5. 

октобар 

• Полигони спретности за ђаке трећаке и 

четвртаке  

•„Тајанствени пријатељ“- дечја игра 

(социјализација деце у групи) 

• Конкурси: 

 Читалачка значка - упознавање са пропо-

зицијама и почетак реализације 

Координатор и 

чланови 
Дечјег савеза 

Тим за КЈДШ 

Библиотекар 
Библиотечка 

секција 

Пријем првака у Дечји савез 
Учешће чланова у 

обележавању Дана школе – 

Миличини дани 

Обележавање Светског дана 
Детета – израђени панои 

Организација и реализација 

игре 
Пропозиције за доделу 

Читалачке значке 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

• Школски квиз знања  

• Радионица – промоција вршњачке подршке, 

игровне активности на тему толеранције, 

сличности и разлика 

Координатор и 

чланови 

Дечјег савеза 
Вршњачки и 

Волонтерски 

тим 

Реализација квиза знања 
 

Учешће чланова у реализацији 

радионице 
 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

• Ликовна изложба на тему – Стиже Нова 

година  

• Радионице на тему – Стиже деда Мраз  

• Припреме за обележавање Светог Саве, 

Школске славе у школи 

Координатор и 

чланови 
Дечјег савеза 

Ликовна 

секција 

Поставка изложбе 
Најбољи радови постављени 

на сајт школе 

Реализоване радионице 
Извршене припреме за 

прославу Школске славе 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

• Ликовно-литерарна радионица о Светом 

Сави – изложба  

• Весели зимски распуст – радионице за децу 

и младе 

Координатор и 
чланови 

Дечјег савеза 

Поставка изложбе о Свтом 

Сави 
Најбољи радови постављени 

на сајт школе 

Реализоване радионице 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

• Дан изазова – спортско рекреативне и 

забавне активности у школи 

Координатор и 

чланови 

Дечјег савеза 

Реализоване спортско-

рекреативне и забавне 

активности 
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М
А

Р
Т

 

• Школски вашари – дружење деце и 

родитеља 

Координатор и 
чланови 

Дечјег савеза 

Реализован школски вашар 

А
П

Р
И

Л
 • Ликовна ускршња радионица  

• Радионице на тему – Шарена јаја, ускршњи 

вашар спретних руку млађих разреда  

• Априлијада – фестивал смеха, маски, 

игроказа, поезије, хумора 

Координатор и 

чланови 
Дечјег савеза 

Ликовна 

секција 

Реализоване Усршње 

радионице 
Најбољи радови постављени 

на сајт школе 

Реализована Априлијада 

М
А

Ј
 

• Бициклијада - полигон спретности 

• Шеширијада за млађе разреде  

Координатор и 
чланови 

Дечјег савеза 

Саобраћајна 
секција 

Реализована Бициклијада и 
Шеширијада 

Ј
У

Н
 

• Анализа реализације годишњег плана рада 

Дечјег савеза на крају године 

Координатор 

Дечјег савеза  

Директор 
Педагог 

Наставници 

Анализе, извештаји и 

записници 

•  Извештај о раду Дечјег савеза за школску 

2021-2022. годину 

Координатор 

Дечјег савеза   

Годишњи извештај о раду 

Дечјег савеза   

 

 

 

6.13. Годишњи план рада Подмлатка Црвеног крста 

Подмладак Црвеног крста (ПЦК) у Школи  делује у саставу и по плану Црвеног крста Новог Сада 

– Градске организације.  

 

По одлуци директора за рад Подмлатка Црвеног крста задужени су:: 

 Видаковић Славољуб - координатор 

 Лечић Винокић Сњежана - заменик 

 

О раду Подмлатка Црвеног крста води се записник, а  за свој рад Подмладак Црвеног крста одговара 

директору и Наставничком већу.  
  

На основу Плана рада Црвеног крста Новог Сада за 2020/2021. годину Црвени крст Новог Сада – 

Градска организација израђује и Школама доставља “Оријентациони план рада организације 

Црвеног крстау основним школама за школску 2021/2022. годину“. Исти представља основ за 

рад Подмлатка Црвеног крста Школе. 

 

Годишњи плана рада Подмлатка Црвеног крста Школе приказан је у Табели 53. 
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Годишњи план рада Подмлатка Црвеног крста (ПЦК)  

Табела 53. 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци  активности 

и сарадници 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

1. Састанак са инструкторима за рад са подмлатком  

2. Прикупљање чланарине: 
50,00 динара по ученику 

3. “Школа здравља” 
за ученике од I-IV разреда 

4. Борба против трговине људима  
реализација предавања и радионица заинтересованим 

школама 

5. Обука деце старијег основношколског узраста у 

пружању прве помоћи 
реализација Пројекта подржаног од стране Градске 

управе за здравство Града Новог Сада за пет изабраних 

школа 

6. Промоција хуманих вредности 

7. Обележавање светског дана прве помоћи 

друга субота септембра 

Црвени крст Новог Сада 

 

Инструктор, разредни старешина 

 

Инструктор и разредни старешина 

 

Едуковани волонтери Црвеног крста Новог 

Сада 

Црвени крст Новог Сада, стручни тим 

лиценцираних инструктора и предавача прве 
и реалистичког приказа повреда, стања и 

обољења 

Едуковани волонтери Црвеног крста 

Црвени крст Новог Сада 

Црвени крст Новог Сада 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

1. “Сунчана јесен живота” 
организовати jавни час за баке и деке и посете старим 

лицима 

наградни конкурс ликовних и литерарних радова на 

тему старења 

2. Хуманитарно-рекреативна акција “Трка за 

срећније детињство” 

3. “Школа здравља” 

4. Евидентирање ученика заинтересованих за обуку 

из прве помоћи 

5. Прикупљање чланарине Црвеног крста 
до краја месеца предаја или уплата на текући рачун, 

ЦК НС бр: 340-11014034-05, износ чланарине 50,00 

динара по ученику 

6. Борба против трговине људима 
реализација предавања и радионица заинтересованим 

школама 

7. Превенција злоупотребе психоактивних супстанци 

у основним школама 

реализација Пројекта подржаног од стране Градске 

управе за здравство Града Новог Сада 

8. Промоција хуманих вредности 

9. Обука деце старијег основношколског узраста у 

пружању прве помоћи 

реализација Пројекта подржаног од стране Градске 

управе за здравство Града Новог Сада 

10. Припрема екипа за такмичење у пружању прве 

помоћи и РППОС 

Инструктор (обухватити ученике нижих 

разреда) 

 

 

 

Учитељи, Инструктор 
 

Инструктор и разредни старешина 

Инструктор и разредни старешина 

 

 

 

 

 

Едуковани волонтери Црвеног крста Новог 

Сада 

 

Црвени крст Новог Сада, ПУ Нови Сад, 
Клиника за психијатрију, Институт за јавно 

здравље Војводине  Школска управа Нови 

Сад 

 

Едуковани волонтери Црвеног крста 

Сертификовани инструктори прве помоћи 

 

Инструктори екипа, предавачи ПП, 

инструктори ПП  

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

1. Месец посвећен сузбијању болести зависности 
(алкохолизам, наркоманија, пушење) 
предавања за ученике виших разреда 

2. Превенција болести HIV/aids-а 
наградни конкурс литерарних и ликовних радова 

3. Борба против трговине људима 
реализација предавања и радионица заинтересованим 

школама 

4. Превенција злоупотребе психоактивних супстанци 

у основним школама 

реализација Пројекта подржаног од стране Градске 

управе за здравство Града Новог Сада 

5. Промоција хуманих вредности 

6. Обука деце старијег основношколског узраста у 

пружању прве помоћи 

Инструктор у сарадњи са педагогом, 

психологом и наставником биологије, 
матерњег језика и ликовног васпитања 

Учитељи 

Инструктор у сарадњи са педагошко-

психолошком службом и разредним 

старешинама 

Едуковани волонтери Црвеног крста Новог 

Сада 

 

Црвени крст Новог Сада, ПУ Нови Сад, 

Клиника за психијатрију, Институт за јавно 

здравље Војводине  Школска управа Нови 
Сад 
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реализација Пројекта подржаног од стране Градске 

управе за здравство Града Новог Сада 

7. Припрема екипа за такмичење у пружању прве 

помоћи и РППОС 
8. Промоција хуманих вредности – обележавање 

Међународног дана толеранције 

 

Едуковани волонтери Црвеног крста  

Сертификовани инструктори прве помоћи 

Инструктори екипа, предавачи ПП, 

инструктори ПП 

Едуковани волонтери Црвеног крста Новог 

Сада 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

1. Укључити се у акцију “Један пакетић – много 

љубави”  
прикупљати играчке, књиге, слаткише до 20.децембра 

2. Светски дан борбе против СИДЕ 
интензивирати активности на организовању 

предавања и панел-дискусија из ове области 

3. “Школа здравља” 

4. Борба против трговине људима 
реализација предавања и радионица заинтересованим 

школама 

5. Промоција хуманих вредности 

6. Обука деце старијег основношколског узраста у 

пружању прве помоћи 

реализација Пројекта подржаног од стране Градске 

управе за здравство Града Новог Сада 

7. Припрема екипа за такмичење у пружању прве 

помоћи и РППОС 

Инструктор и одељенске заједнице 

 

 

Инструктор у сарадњи са педагогом и 
психологом 

 

Учитељи 

Едуковани волонтери Црвеног крста Новог 

Сада 

 

Едуковани волонтери Црвеног крста  

Сертификовани инструктори прве помоћи 

 

 

Инструктори екипа, предавачи ПП, 

инструктори ПП 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

1. Школско квиз такмичења “Шта знаш о здрављу” 
квалификационо такмичење за ученике VII и VIII 

разреда 

2. “Школа здравља” 

3. Борба против трговине људима 
реализација предавања и радионица заинтересованим 

школама 

4. Промоција хуманих вредности 

5. Припрема екипа за такмичење у пружању прве 

помоћи и РППОС 

Инструктор и наставник биологије 

 

 

Учитељи 

Едуковани волонтери Црвеног крста Новог 

Сада 

 

Едуковани волонтери Црвеног крста  

Инструктори екипа, предавачи ПП, 

инструктори ПП  

М
А

Р
Т

 

1. Градско квиз такмичењу “Шта знаш о здрављу” 

победници на школском теакмичењу 
за ученике VII и VIII разреда 

2. “Недеља здравих зуба”(28.март-01.април) 
организовати предавања и разне такмичарске 

активности на тему заштите зуба (квиз, наградни 

конкурси ликовних и литерарних радова) 

3. Наградни  ликовно-литерарни конкурс на тему 

“Крв живот значи” 

4. “Школа здравља” 

5. Борба против трговине људима  
реализација предавања и радионица заинтересованим 

школама 

6. Промоција хуманих вредности 

7. Припрема екипа за такмичење у пружању прве 

помоћи и РППОС 

Црвени крст Новог Сада, инструктор и 

наставник биологије 
 

 

Инструктор у сарадњи са стоматолозима и 

учитељима 

 

Наставник биологије,- физичког васпитања 

и инструктори  

 

Учитељи 

Едуковани волонтери Црвеног крста  

 

Едуковани волонтери Црвеног крста  
Инструктори екипа, предавачи ПП, 

инструктори ПП  

А
П

Р
И

Л
 

1. “Светски дан здравља” – 07.април 
дистрибуција пропагандног материјала и здравствена 

предавања 

2. “Школа здравља” 

3. Такмичење екипа прве помоћи 

4. Борба против трговине људима  
реализација предавања и радионица заинтересованим 

школама 

5. Промоција хуманих вредности 

Инструктор 

 

 

Учитељи 

Црвени крст Новог Сада 

Едуковани волонтери Црвеног крста Новог 

Сада 

 

Едуковани волонтери Црвеног крста  
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М
А

Ј
 

1. “Недеља Црвеног крста”- 08-15.мај  
организовати свечани пријем ученика првих разреда у 

организацију Црвеног крста, обележавање 11. маја – 

Националног дана добровољних давалаца крви и 

објављивање резултата наградног конкурса „Крв 

живот значи“ 

2. Квалификационо градско такмичење “Здравље је 

највеће богатство”  
ученици IV разреда 

3. Борба против трговине људима  
реализација предавања и радионица заинтересованим 
школама 

4. Промоција хуманих вредности 

5. Припрема екипа за такмичење у прижању прве 

помоћи и РППОС за Покрајинско такмичење у ПП 

Инструктор у сарадњи са учитељима првог 

разреда 

 

 

 

 

Инструктор у сарадњи са Црвеним крстом 

Новог Сада 

 

Едуковани волонтери Црвеног крста Новог 

Сада 
 

Едуковани волонтери Црвеног крста  

Инструктори екипа, предавачи ПП, 

инструктори ПП  

Ј
У

Н
 

1. Финале квиз такмичења „Здравље је највеће 

богатство“  
три првопласиране екипе 

2. Борба против трговине људима  
реализација предавања и радионица заинтересованим 

школама 

3. Промоција хуманих вредности 

4. Превентивни опоравак деце у одмаралишту 

Црвеног крста Србије у Баошићу 

Црвени крст Новог сада, инструктор у 

сарадњи са разредним старешином 

 

Едуковани волонтери Црвеног крста Новог 

Сада 

 

Едуковани волонтери Црвеног крста  

Црвени крст Новог Сада, учитељи 
 

 

Током целе школске године: 

 помоћ најугроженијој деци 

 сарадња са институцијама које раде са децом и за децу 

 за сваку акцију доставићемо вам Програм активности 

 за све спроведене активности сачинити извештај и  доставити Црвеном крсту Новог Сада 

Програми који су подржани од стране Министарства за образовање и одобрени за реализацију у 

основним и средњим школама:у оквиру Програма грађанског васпитања уврстити и Програм – 

Истраживање хуманитарног права ИХП 

 

 

 

 

 

6.14. Годишњи план рада Волонтера 

 

У школској 2021-2022. години Школа ће организовати рад Волонтера на нивоу Школе. По одлуци 

директора за рад Волонтера задужени су: 

 Дуганџија Жељко – координатор 

 Минаковић Ненад - заменик 

 

О раду Волонтера води се записник, а  за свој рад одговара директору и Наставничком већу. 

Годишњи плана рада Волонтера Школе приказан је у Табели 54. 
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Годишњи план рада Волонтера 

Табела 54. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Анализа и усвајање Извештаја о раду 

Волонтера за претходну школску годину 

Координатор 

Волонтера 

Анализа и усвајање 
извештаја  

-Избор руководства и чланова за наредну 

школску годину  
Изабрано ново руководство 

- Израда и усвајање Годишњег плана рада 

Волонтера за наредну школску годину 

Усвојен Годишњи план рада 

Волонтера 

- Учешће у изради предлога ГПР за наредну 

школску годину  

Усаглашавање потреба и 

могућности и 

имплементација Плана 
Волонтера у предлог ГПРШ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

- Информисање Наставничког већа о 

планираним активностима Волонтера 

Координатор 

Волонтера 
План активности Волонтера 

Утврђивање потреба прималаца помоћи 

Наставници разредне наставе исказују број 
ученика и потребе ученика који имају 

потешкоћа у усвајању наставних садржаја 

Координатор 

Волонтера 

Наставници 

Утврђен је број ученика у 

сваком одељењу којима 

треба помоћи 

Информисање особља школе, придобијање 

сарадника међу наставницима 
Представљање циљева, задатака и активности 

програма секције на Наставничкомвећу 

Координатор 

Волонтера 

Наставници 

Сви наставници су упознати 

са циљевима, задацима и 
активностима Волонтера у 

циљу помоћи у раду ученика 

Пријављивање волонтера 

Представљање волонтерског рада ученицима 
V, VI и VII  разреда и њиховим одељењским  

старешинама 

Припремање рекламног материјала, усмена и 
писмена обавештења 

Координатор 

Волонтера 
ОС 

Одељењске старешине и 

ученициV, VI иVII разреда су 
упознати са циљевима, 

задацима и активностима 

Волонтера, дистрибуцијом 
пропагандног материјала 

Информисање ученика 

Упознавање заинтересованих ученика, будућих 

волонтера, са планом и програмом рада секције 

Попуњавање Анкетног листа (ученици) 

Координатор 
Волонтера  

Ученици 

Заинтересовани ученици су 

упознати са планом и 

програмом  
Попуњени су Анкетни 

листићи и утврђен је број 

ученика који желе да се баве 
волонтерским радом 

Информисање родитеља 

Представљање волонтерског рада родитељима 

на родитељском састанку                     

Писмена и усмена обавештења родитељима 
волонтера – пропагандни материјал 

Координатор 

Волонтера  
ОС 

Родитељи 

Родитељи заинтересованих 

ученика за волонтерски рад и 

родитељи ученика којима се 
пружа помоћ су упознати са 

активностима волонтерског 

рада и добијена су одобрења 

С
Е

П
Т

Е
-

М
Б

А
Р

 

Расподела задатака волонтерима, 

организација рада 

Упознавање са задацима и организацијом 

волонтерског рада 

Подела задатака волонтерима по афинитетима 

Координатор 

Волонтера и 

чланови 

Ученици су упознати са 

задацима и организацијом 

рада, утврђен је распоред 

активности и подељени су 
задаци 

Т
О

К
О

М
 Г

О
Д

И
Н

Е
 Оспособљавање волонтера (обука за рад) 

Разговор о очекивањима, циљевима, о развијању 
односа, о потребама особа којима ће се пружати 

помоћ 

Израда  плана за рад са децом која имају 

потешкоће у учењу 
Одабир друштвених игара и креативних 

радионица 

Координатор 

Волонтера и 
чланови 

Млади волонтери су обучени 

за рад са децом 

Урађени су планови рада 
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Волонтерске активности за млађи школски 

узраст 

Помоћ у учењу деци са потешкоћама 
Помоћ ученицима који су одсуствовали са 

наставе 

Обилазак болесних ученика и помоћ у учењу 

Помоћ у писању домаћих задатака  
Читање бајки деци  

Дружење и игра са децом  

Укључивање у различите школске активности 

Координатор 

Волонтера и 
чланови 

 Волонтери пружају помоћ 

млађим ученицима 

Сарадња са Ученичким 

парламентом, наставницима 
који воде секције 

Ј
У

Н
 

Праћење рада волонтера, радни сусрети 
Одржавање радних састанака на којима 

волонтери подносе извештај о реализованим 

активностима, размењују се искуства и решавају 
успутни проблеми - ментор пружа подршку 

Координатор 

Волонтера и 

чланови 

Одржани су састанци, 

поднети су усмени и писмени 

извештаји, размењена су 

искуства 

Пружена је подршка у раду 

Евалуација програма секције 

Анализа рада Волонтера 

Оствареност циљева 
Самовредновање 

Координатор 
Волонтера и 

чланови 

Самовредновањем је урађена 

анализа рада волонтера са 

освртом на оствареност 
циљева 

Планови за будућност 

Предлози за унапређивање волонтерског рада 

ученика 

Координатор 

Волонтера и 

чланови 

Разматрани су предлози 

ученика за унапређење 

волонтерског рада 

- Анализа реализације годишњег плана рада 

Волонтерана крају године 

Координатор 

Волонтера 

Анализе, извештаји и 

записници 

- Извештај о раду Волонтера за школску 

2021-2022. годину 

Координатор 

Волонтера 

Годишњи извештај 

Волонтера 

 

 

 

6.15. Годишњи план рада Вршњачког тима 

Вршњачки тим (ВТ) чине по 2 ученика сваког одељења 5. до 8. разреда. Чланови вршњачког тима 

су ученици које су изабрали другови из њихових одељења, а поседују следеће особине: 

- осетљивост на потребе других 

- спремност да помогну другоме 

- стрпљиви су 

- спремни на сарадњу 

- особе од поверења 

- имају позитиван статус у одељењу 

- изражавају своје мишљење које се уважава 

- успешно решавају конфликтне ситуације 

- не испољавају насилно понашање 

- комуникативни су 

- креативни, толерантни, искрени и срдачни 

- имају разумевање за вршњаке без обзира да ли их познају 

- стварају позитивну атмосферу у свом одељењу 

- умеју да саслушају друге 

- отворени су за дискусију, предлоге, сигестије, различита мишљења 

- воле тимски рад. 
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Вршњачка медијација је поступак у којем стране у сукобу слушају једна другу, сагледавајући 

позицију оне друге стране - децентрирају се и покушавају да пронађу решење мирним путем које је 

прихватљиво за обе стране, уз помоћ треће, неутралне стране. 

 

Вршњачки тим помаже својим вршњацима да сагледају проблеме и конфликте; сагледају разлоге 

који доводе до конфликта; схвате начине превазилажења и изласка из конфликтних ситуација; расту 

и развијају се учећи на непосредном искуству; живе заједно уважавајући међусобне разлике. Све 

активности тима су усмерене на пружање помоћи у заштити од насиља и промоцији ненасилне 

комуникације. 

 

Добробит за ученике: постају активни у процесу решавања проблема; задовољавају се потребе свих 

страна - не „ти и ја у проблему“, већ „ти и ја против проблема“; усвајају конструктивне моделе 

понашања; трансфер знања и вештина; преузимају већу одговорност за решавање проблема који 

постоје међу њима; схватају да интервенције одраслих нису увек неопходне и тиме помажу 

сопственом развоју и самопоштовању. 

 

Добробит за наставнике: учење нових начина решавања конфликта; међусобно поштовање и 

уважавање; смањује се тензија између одраслих и деце; мање времена проводе водећи рачуна о 

дисциплини у школи; добијају партнере - ученике у одлучивању; стварају се бољи услови за рад, 

атмосфера и резултати који се односе на образовну и васпитну функцију школе. 

 

Добробит за школу: сви учесници у животу и раду школе преузимају одговорност за дешавање у 

њој; мења се општа атмосфера и односи који у школи владају; вршњачки тим помаже и доприноси 

да је школа пријатно и безбедно место за учење и развој потенцијала ученика; развој алтернатива 

традиционалним начинима увођења дисциплине и решавања проблема у школи. 

  

По одлуци директора за рад Вршњачког тима задужени су: 

 Чокорац Биљана - координатор 

 Банаи Милан - заменик 

 

О раду Вршњачког тимаводи се записник, а  за свој рад Вршњачки тим одговара директору и 

Наставничком већу. Годишњи плана рада Вршњачког тима Школе приказан је у Табели 55. 

 

 

 

Годишњи план рада Вршњачког тима (ВТ) 

Табела 55. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Анализа и усвајање Извештаја о раду 

Вршњачког тима за претходну школску 

годину 

Координатор и 

чланови 
Вршњачког тима 

Директор 

Педагог 

Анализа и усвајање 
Извештаја  

- Избор руководства и чланова за наредну 

школску годину и подела задужења 

члановима Тима 

Изабрано ново руководство 

- Израда и усвајање Годишњег плана рада 

Вршњачког тима за наредну школску годину 

Усвојен Годишњи план 

рада Вршњачког тима 

- Учешће у изради предлога ГПР за наредну 

школску годину  

Усаглашавање потреба и 
могућности и 

имплементација Плана 

рада Вршњачког тима у 
предлог ГПРШ 
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С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

- Информисање Наставничког већа о 

планираним активностима Вршњачког тима 

Координатор 

Вршњачког тима 

План активности 

Вршњачког тима 

- Формирање Вршњачког тима 

Координатор и 

чланови  

Вршњачког тима 

Формиран Вршњачки тим 

- Дефинисање улога и одговорности чланова 

Вршњачког тима и детаљније упознавање  са 

циљевима и задацима рада 

Координатор и 

чланови  

Вршњачког тима 

Чланови Вршњачког тима 

упознати са циљевима и 

задацима рада 

О
К

Т
О

Б
Р

 

- Анализа стања у установи у вези насиља 

Координатор и 

чланови  
Вршњачког тима 

ОС 

Ученици 

Извршена анализа и донети 

закључци - Помоћ наставницима у организовању ЧОС-а 

посвећеном превенцији насиља и упознавања 

ученика са шемом интервентних активности 

постављеним у холу школе 

Ученици упознати са 

шемом интервентних 

активности 

- Доношење одељенских правила 
 Донета одељењска правила 

и постављени панои 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 -
 Ф

Е
Б

Р
У

А
Р

 

- Обележавање Међународног дана 

толеранције („Недеља лепих порука“); 

Координатор и 

чланови  

Вршњачког тима 
ОС 

Ученици 

Обележен Међународни 

дан толеранције и израђени 
панои 

- Упознавање ученика са Повељом дечијих 

права УН 

Ученици упознати са 

Повељом дечијих праваУН 

- Реализација радионица „Школа без 

насиља“: 

1. „Полећемо“ 

2. „Ми заједно“ 

3. „Огледалце, огледалце“ 

4. „Ја и ми и они“ 

5. „Шта вреднујем, шта ценим“ 

6. „Насиље и шта са њим“ 

7. „Да насиље буде видљиво“ 

8. „Како да их укључимо“ 

Координатор и 

чланови  
Вршњачког тима 

 

Реализација планираних 

радионица 

Анализе и извештаји 

М
А

Р
Т

 

- Спровођење анкете о насиљу у школи 

- Реализација радионица „Школа без 

насиља“: 

9. „Реклама Вршњачког тима“ 

10. „Драга Савета и сандуче“ 

11. „Планирање прве радионице“ 

12. „Зачетак самосталног функционисања“ 

Координатор и 

чланови  
Вршњачког тима 

Тим за заштиу 

 

Спроведена анкета, анализа 

и извештај 

План акција за превенцију 
насиља 

А
П

Р
И

Л
 

- Спровођење кампање против насиља 

Координатор и 

чланови  

Вршњачког тима 
Тим за заштиту 

Сачињен и презентован 

материјал  

М
А

Ј
 

- Спровођење кампање против насиља 

Организовање „Игри без граница“ 

Координатор и 

чланови  
Вршњачког тима 

Тим за заштиту 

Организоване и 

реализоване „Игре без 
граница“ на нивоу школе 

Анализа и извештај 

Ј
У

Н
 

- Анкетирање ученика о ефикасности 

Вршњачког тима 

Координатор и 

чланови  
Вршњачког тима 

Спроведена анкета, анализа 

и извештај 

- Анализа реализације годишњег плана рада 

Вршњачког тима на крају школске године 

Вршњачки тим 

Директор 

Педагог 
Наставници 

Анализе, извештаји и 

записници 

- Извештај о раду Вршњачког тима за 

школску 2021-2022. годину 

Координатор 
Вршњачког тима 

Годишњи извештај о раду 
Вршњачког тима 
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Т
О

К
О

М
  
Ш

К
О

Л
С

К
Е

  
Г

О
Д

И
Н

Е
 

1. Сарадња са Тимом за заштиту, 

одељенским старешинама, дежурним 

наставницима и свим релевантним 

службама (МУП, Центар за социјални 

рад, здравствена служба, медији, 

Школска управа); 

2. Континуирано евидентирање случајева 

насиља; 

3. Рад са ученицима која врше насиље; 

4. Подршка ученицима која трпе насиље; 

5. Помоћ наставницима у решавању 

случајева насиља у одељењу; 

6. Примена утврђених поступака и 

процедура у ситуацијама насиља; 

7. Охрабривање деце посматрача да 

конструктивно реагују; 

8. Спровођење планираних акција у циљу 

сузбијања насиља у школи; 

9. Праћење ефеката предузетих мера. 

Координатор и 

чланови  
Вршњачког тима 

Тим за заштиту 

ОС 
Дежурни 

наставници 

Директор 

Педагог 

Анализе, извештаји и 

записници 
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7. ИНДИВИДУАЛНИ ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ НАСТАВНИКА 

 

7.1. Годишњи и оперативни планови и програми наставника 

Сви наставници ће до почетка наставе у школској 2021-2022. години доставити педагогу школе (у 

електронској форми – на ЦД-у) своје годишње и месечне планове рада. 

 

 

7.2. Годишњи план рада допунске наставе 

Допунска настава се организује за све ученике (Табела 56) 

– који не усвоје потребан минимум захтева за одређени наставни предмет, 

– који не постижу задовољавајуће резултате у неком од програмско-тематских подручја, 

– који наилазе на различите тешкоће у учењу, 

– за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и 

– за оне који желе да утврде и прошире своје знање, са циљем разумевања, препознавања и 

отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног 

градива. 

 

Допунску наставу одликују диференцирани или индивидуални приступ учењу на овим часовима, 

али и ван њих. Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока 

заостајања, наставник формира одговарајуће групе по разредима с којима организује допунски рад. 

Такође бира одговарајуће активности и методе којима ће најпре довести до напретка. 

 

План Допунске наставе 

Табела 56. 
САДРЖАЈИ 

ПЛАНА 

Активности 

ученика  
Активности наставника  

Начини и поступци 

извођења 
Исходи 

У зависности 
од наставног 

предмета 

одређује се 

садржај из 
редовног 

наставног 

плана код кога 
постоји 

потреба за 

допунским 
радом  

слуша, 

поставља 

питања, 
чита , 

уочава, 

именује, 
разликује, 

упоређује  

презентује наставни 

садржај и прилагођава 

методе ученичким 

способностима, објашњава, 
одговара на постављена 

питања, демонстрира, 

мотивише, ослобађа треме, 
подстиче, охрабрује, 

похваљује, сугерише, 

објашњава, демонстрира  

индивидуални,  

групни,  
фронтални,  

рад у пару,  

кооперативни, 
интерактивни,  

текстуални, 

дијалошки, 
демонстративни 

Боље разумевање 

појмова, усвајање 

основних знања, 

препознавање, 
разумевање 

наставникових 

инструкција, 
повезивање 

градива, примена 

наученог  

 

У своје Годишње планове наставници разредне и предметне наставе прилажу детаљно 

испланиране активности допунске наставе за свој предмету у укупном годишњем фонду од 36 

(34) часова, прилагођен ученицима са којима реализују допунску наставу. 
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7.3. Годишњи план рада додатне наставе 

Додатном наставом треба да буду обухваћени ученици који (Табела  57) 

 постижу изузетне резултате у одговарајућим наставним предметима 

 испољавају посебне склоности и интересовања 

 који су на такмичењима и конкурсима постигли запажене резултате 

 који су на тестовима способности идентификовани као даровити 

 који су у процесу стицања знања, умења и вештина испољили креативан однос. 
 

Задаци додатне наставе: 

 продубљивање постојећих и стицање нових знања у зависности од индивидуалних потреба, 

интересовања и способности 

 подстицање развоја и испољавање креативних потенцијала личности и усмеравање њихових 

развоја 

 подстицање развоја самосталности у стицању знања и особљавање за самостално коришћење 

извора информација 

 груписање ученика према способностима и интересовањима, чиме се стварају услови за 

индивидуализацију додатног рада 

 идентификовање даровитих ученика на основу: 

o успеха у школи, 

o интересовања, способности и креативности и 

o на основу резултата на тестовима способности. 
 

Ангажоване ученике треба стимулисати (похвале, награде, интерна школска такмичења у циљу 

припрема за све нивое такмичења које се организују) и постепено их уводити у области 

професионалне оријентације. 
 

План Додатне наставе 

Табела 57. 

САДРЖАЈИ 

ПЛАНА 

Активности 

ученика  

Активности 

наставника  

Начини и 

поступци 

извођења 

Исходи 

У зависности од 

наставног 

предмета одређује 

се садржај из 

редовног наставног 

плана који се 

проширује  у 

складу са узрастом 

и интересовањима 
ученика 

- примењује претходно 
стечена знања; 

- уочава, истражују, 

открива релације, 

слуша, разговара, 

пише, упоређује, чита, 

анализира, 

интерпретира; 

- уз помоћ наставника 

решава тестове са 

ранијих такмичења; 

- прикупља материјал 

(са Интернета); 
- прави паное и 

презентације 

- учествује у 

такмичењима 

- презентује наставне 

садржаје;  

- мотивише на 

закључивање;  
- припрема за 

такмичења;  

- подстиче креативност;  

-мотивише на 

стваралачки однос;  

- усмерава ученика;  

- подстиче на 

размишљање;  

- развија код ученика 

аналитичко, 

синтетичко, 

индуктивно, 
дедуктивно мишљење;  

- наводи на 

размишљање;  

- прилагођава методе 

способностима 

ученика, поставља 

проблем   

монолошки; 

дијалошки; 

текстовни; 

индивидуални; 

демонстративни   

Развијена  култура 

усменог и писменог 
изражавања и 

истраживачког 

духа, 

проширена знања и 

умења, 

развијање 

стваралачког и 

критичког 

мишљења, 

ученици 

припремљени за 
школско, 

општинско,  

окружно и  

републичко 

такмичење  

 

Уз своје Годишње планове наставници разредне и предметне наставе прилажу детаљно 

испланиране активности додатне наставе за свој предмет  у укупном годишњем фонду од 36 

(34) часова, прилагођен ученицима са којима реализују додатну наставу. 
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7.4. Годишњи план рада одељенских старешина  

Одељењски старешина има организационо-руководећу и педагошко-инструктивну улогу у раду са 

ученицима одељења којима је одељењски старешина, у сарадњи са њиховим родитељима, односно 

другим законским заступницима и води прописану евиденцију и педагошку документацију.  

 

Наставник је одговоран за спровођење плана и програма образовно-васпитног рада и остваривање 

циљева и задатака васпитања ученика једног одељења. Сложеност посла одељењског старешине 

огледа се и у чињеници да је задужен за координацију и сарадњу свих учесника васпитно-

образовног рада у једном одељењу: сваког појединог ученика, целе одељењске заједнице, свих 

наставника који предају у том одељењу, родитеља, стручних сарадника. У односу на све наведене 

чиниоце, одељењски старешина програмира и поставља своје задатке у односу на ученика 

појединца, одељењску заједницу, на родитеље, стручне органе и на педагошку документацију.  

 

За сврсисходно планирање и програмирање рада одељењског старешине значајно је: 

1) Познавање прописа, који се могу сврстати у три групе: Закони у образовању и васпитању, 

подзаконски акти у образовању и васпитању (различити Правилници и уредбе) и интернa акта 

школе. 

2) Познавање специфичности одељења (одељењски старешина посебно упознаје сваког ученика и 

прати његов психофизички, социјални, емоционални развој, познаје породичне и социјално-

економске услове из којих долази, упознаје групну динамику одељења). 

3) Поседовање различитих знања и вештина из области које су описане у компетенцијама рада 

наставника. 

 

На почетку сваке школске године директор својом Одлуком именује одељењске старешине по 

разредима – одељењима. Годишњи план рада Одељењских старешина приказан је у Табели 58.  

 

Годишњи план рада Одељењских старешина (ОС) 

Табела 58. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

- Међусобно упознавање нових одељењских 

старешина и ученика у одељењској 

заједници (посебно у 1. и 5. разреду) и избор 

председника одељењске заједнице 

ОС 

Ученици 

Директор 

Педагог 

Одлука директора о именовању ОС по 

разредима – одељењима у школској 

години 

Изабран председник одељењске 

заједнице 

- Упознавање са новодошлим ученицима, 

Школским Календаром, распоредом часова 

и утврђивање распореда писмених 

задатака, контролних вежби и тестова 

ОС 

Ученици 

Наставници 

Директор 

Педагог 

Распоред новодошлих ученика по 

разредима – одељењима 

Упознавање ученика са Школским 

Календаром, распоредом часова и 

распоредом провера. 

Распоред часова и распоред провера 

постављени на сајт школе 

- Упознавање са Правилима (кодексом) 

понашања у школи,  обавезама и правима 

ученика – наставника - родитеља  

ОС 

Ученици 

Педагог 

Упознавање са Правилима, обавезама 

и правима 

Документа постављена на сајт школе 

- Упознавање са Правилником о 

похваљивању награђивању ученика и 

Правилником о изрицању васпитно-

дисциплинских мера 

ОС 

Ученици 

Педагог 

Упознавање са Правилницима 

Правилници постављени на сајт школе 

- Обавештење ученика – родитеља о 

терминима „Дана отворених врата“  

ОС 

Ученици 
Педагог 

Термини „Дана отворених врата“ 

постављени на сајт школе 
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С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

- Ангажовање ученика у активностима 

Дечјег савеза, подмалтка Црвеног крста, 

Волонтера, Вршњачког тима, Ученичког 

парламета и секција у школи 

ОС 

Ученици 

Педагог 

Што масовније укључивање ученика 

Сачињен преглед ангажованих 

ученика  

- Реализација Буковачког маратона 
ОС 

Ученици 

Укључивање свих ученика 

Сарадња са организацијом Планина-

рског друштва „Вилина водица“ 

- Реализација Такмичења у оквиру недеље 

школског спорта 

ОС 

Ученици 

Активно учешће што већег броја 

ученика у спортским активностима 

- Одржавање родитељских састанака 
ОС 
Родитељи 

Међусобно упознавање ОС и 

родитеља, континуирана сарадња и 
заједнички рад на постизању што 

бољих резултата ученика 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

- Неговање културе понашања: 

поздрављање, представљање, ословљавање 

и основе бонтона 

ОС 
Ученици 

Упознавање ученика са културом 
понашања и основама бонтона 

- Обележавање Дечје недеље 
ОС,  

Дечји савез 
Ученици 

Реализација активности по Плану 
Дечјег савеза 

- Обележавање Дана школе 

ОС 

Наставници 

Ученици 

Директор 

Активно учешће ученика у 

реализацији приредбе поводом Дана 

школе 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

- Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика и реализација наставног 

плана и програма на крају првог 

класификационог периода 

Чланови ОВ 

ОС 

Ученици 
 

Анализа и извештавање о успеху 

идисциплини ученика 

- Анализа адаптације ученика првог 

разреда на школску средину 

ОС,  

Ученици 

Педагог 

Анализа и извештај о 

прилагођавању ученика 

на школску средину 

- Праћење напредовања ученика који раде 

по ИОП-у и који похађају допунску и 

додатнунаставу 

Чланови ОВ 

Педагог 

Тим за ИОП 

Анализа и извештај о постигнутим 

резултатима 

- Припрема програма за прославу Нове 

године  

ОС 

Наставници 

Директор Тим 

за КЈД 

Што масовније ангажовање ученика 

У складу са планом Тима за културну 

и јавну делатност 

- Одржавање родитељских састанака 
ОС 

Родитељи 

Заједничка анализа успеха ученика  и 

континуирана сарадња и заједнички 

рад на постизању што бољих 

резултата ученика 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

- Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика и реализација наставног 

плана и програма на крају првог 

полугодишта 

ОС 

Чланови ОВ 

Педагог 

Извештавање о успеху и 

дисциплини ученика 

- Праћење евиденције о похађању часова 

допунске и додатне наставе и анализа 

напредовања ученика 

ОС 

Чланови ОВ 

Педагог 

Извештаји и анализе 

- Професионална оријентација ученика 
ОС, Ученици 

Педагог 

Тим за ПО 

У складу са планом Тима за 

професионалну оријентацију ученика 

- Прослава Нове године 
ОС, Ученици 

Директор 
Тим за КЈД 

У складу са планом Тима за културну 
и јавну делатност 

Ј
Н

У
А

Р
 - Обележавање школске славе Светог Саве 

ОС 

Директор 

Тим за КЈД 

У складу са планом Тима за културну 

и јавну делатност 

- Одржавање родитељских састанака 
ОС 

Родитељи 

Заједничка анализа успеха ученика  и 

континуирана сарадња и заједнички 

рад на постизању што бољих 

резултата ученика 
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Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 - Учешће ученика на школским 

такмичењима 

ОС 

Наставници 

Ученици 

Извештај о реализацији школских 

такмичења и постигнутим 

резултатима ученика такмичара 

- Пружање помоћи ученицима и родите-

љима ученика који су на полугодишту 

имали проблема у учењу и владању 

ОС 

Ученици 

Родитељи 

Педагог 

Индивидуални разговори са 

ученицима и родитељима 

М
А

Р
Т

 -
 А

П
Р

И
Л

 

- Анализа успеха на школским 

такмичењима 

ОС 

Наставници 

Чланови ОВ 

 

Сумарни извештај о реализацији 

школских такмичења и постигнутим 

резултатима ученика такмичара, 

постављен на сајт школе 

- Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика и реализација наставног 

плана и програма на крају трећег 

класификационог периода 

ОС 

Чланови ОВ 

Педагог 

Анализа и извештавање о успеху 

идисциплини ученика 

- Анализа реализације ваннаставних 

активности 

ОС 

Наставници 

Педагог 

Анализа и извештај о реализацији 

ваннаставних активности 

М
А

Ј
 

- Реализација Такмичења у оквиру недеље 

школског спорта 

ОС 

Наставници 
Ученици 

Активно учешће ученика у спортским 

активностима 

- Реализација планираних излета, 

екскурзија и посета 

ОС 

 Ученици 

Извештаји о реализованим излетима, 

екскурзијама  и посетама 

- Анализа реализације сарадње са 

родитељима 

ОС 

Родитељи 

Анализа и извештај о реализацији 

сарадње са родитељима 

- Организација припремне наставе за 

полагање завршног испита за осмаке 

ОС 

Наставници 

Ученици 

Реализација плана припремене наставе 

за осмаке 

Ј
У

Н
 -

 А
В

Г
У

С
Т

 

- Утврђивање успеха и дисциплине 

ученика и реализација наставног 

плана и програма на крају другог 

полугодишта 

ОС 

Чланови ОВ 

Педагог 

Анализа и звештавање о успеху 

идисциплини ученика 

- Одржавање родитељских састанака 
ОС 

Родитељи 

Заједничка анализа успеха на крају 

школске године 

- Припрема програма за прославу поводом 

завршетка школске године 

ОС, Ученици 

Директор 

Тим за КЈД 

У складу са планом Тима за културну 

и јавну делатност 

- Додељивања похвала и диплома 

најбољим ученицима  

ОС, Ученици 

Директор 

Тим за 

награђивање 

Спискови похваљених и награђених 

ученика  

У складу са планом Тима за 

награђивање 

- Организација и помоћ ученицима у вези 

са уписом у средњу школу и полагање 

завршног испита 

ОС 

Наставници 

Педагог 

Стручна и саветодавна помоћ 

ученицима 

Организација полагања испита 

Анализа и извештаји о постигнутим 

резултатима на испиту 

- Планирање, организација и реализација  

разредних и поправних испита ученика 

ОС 

Директор 

Израда Плана разредних и поправних 

испита 

- Анализаи извештај о раду Одељењских 

старешина на крају школске године 

Чланови ОВ 

ОС, Педагог 

Извештај о раду Одељењских 

старешина на крају школске године 

- Анализа реализација ГПРШ а на крају 

школске године 

Чланови ОВ 

ОС, Директор 

Педагог 

Извештај о реализацији ГПРШ на 

крају школске године 



207 

 

Т
О

К
О

М
 Ш

К
О

Л
С

К
Е

  
Г

О
Д

И
Н

Е
 

- Реализација планираних тема ЧОС 
ОС 

Педагог 

Реализација тема ЧОС и евиденција у 

ес Дневник 

- Рад са одељенским већима и 

наставницима: 

 праћење реализације наставног плана 

и програма 

 упознавање чланова ОВ са степеном 

развоја ученика 

 корелација рада наставника и 

праћење наставе у одељењу 

ОС 

ОВ 

Наставници 

Континуирани заједнички рад 

 Ажуран ес Дневник 

Ажурна педагошка документа 

- Рад са родитељима: 

 родитељски састанци 

 индивидуални разговори 

 педагошко образовање родитеља 

ОС 

Родитељи 

Педагог 

Континуирани заједнички рад  

Ажуран ес Дневник 

Ажурна педагошка документа 

- Сарадња са педагогом и стручним 

органима и институцијама: 

 сарадња са педагогом 

 сарадња са директором 

 сарадња са лекаром 

 сарадња са културним и друштвеним 

установама 

ОС 

Педагог 

Директор 

Лекар 

Представници  
установа 

Континуирани заједнички рад 

 Ажуран ес Дневник 

Ажурна педагошка документа 

- Административни послови и вођење 

педагошке документације: 

 вођење есДневника и матичне књиге 

 писање ђачких књижица и 

сведочанства 

 писање извештаја о реализацији 

плана појединих активности 

ОС 

Ажуран ес Дневник 

Ажурна педагошка документа 

Анализе и извештаји  

- Организације културних програма са 

ученицима – посета биоскопској или 

позоришној представи 

ОС 

Ученици 
Извештај о реализацији 

- Организовање посете културним 

институцијама (културно-историјским 

споменицима, музејима, изложбама, итд.)  

ОС 

Ученици 
Извештај о реализацији 

- Саветодавни рад са ученицима: решавање 

проблема (несташлуци, агресивно 

понашање, конфликти)  

ОС 

Ученици 

Саветодавни рад и евиденција у 

педагошкој документацији 

- Индивидуални и групни саветодавни рад 

са ученицима који имају проблеме у 

понашању и учењу 

ОС 

Ученици 

Саветодавни рад и евиденција у 

педагошкој документацији 

- Саветодавни рад са ученицима који 

показују посебне склоности у раду 

(даровити и талентовани ученици)  

ОС 
Ученици 

Саветодавни рад и евиденција у 
педагошкој документацији 

 

 

Препорука за одељенске старешине је да у свом раду користе: 

 Одељењски старешина – Приручник, аутора Михаиловић Н. И Вдовиж Љ., Едука д.о.о. 

Београд, 2015. 

 Збирка наставног материјала – Водич за час одељењског старешине, Образовни креативни 

центар, 2012. 

 

Поред наведеног, одељењски старешина је обавезан да за сваки месец планира следеће садржаје: 

1) Часове одељењског старешине 

2) Индивидуалне разговоре са родитељима 

3) Вођење педагошке документације и прописане евиденције 
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Остале садржаје које треба планирати и распоредити по месецима у зависности од других планова 

и програма: 

 Родитељске састанке 

 Рад са групом ученика (у циљу васпитног деловања на ученике са сродним проблемима) 

 Индивидуални рад са ученицима 

 Припрема и учешће у раду Одељењског већа 

 Организација екскурзија, излета 

 Организација посета позоришту, биоскопу 

 Уређење учионице, сакупљачке акције, хуманитарне акције. 
 

 

 

7.4.1. Списак тема за ЧОС 

План и фонд часова одељенских старешина у школској 2021-2022. години (по разредима и 

фондом часова) који ће се реализовати у школи, дефинисани су Планом наставе и учења и приказани 

су у Табели 59.  

 

План и фонд часова одељенских старешина у школској 2021-2022. години 

Табела 59. 

Рбр. 
Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО - 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ 

РАЗРЕД 

ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. 
Час одељенског старешине 

(ЧОС) 
1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 34 

 

Оријентациони списак тема-наставних јединица за ЧОС по разредима који ће се реализовати у 

школској 2021-2022. години, сачињен је у сарадњи и на основу предлога одељењских старешина а 

приказан је у Табели 59а до 59ж. 
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ списак тема-наставних јединица за час одељењског старешине (ЧОС) 

1. разред 

Табела 59а. 

Рбр. 

ЧОС 

Назив наставних јединица 

за час одељењског старешине (ЧОС) 

1.  Ово сам ја 

2.  Моје име 

3.  Мој знак 

4.  Наши дланови 

5.  Ово смо ми 

6.  Заједничка кућа 

7.  Домаћи задатак 

8.  Моја омиљена играчка 

9.  Моја омиљена игра 

10.  Бонтон није бадминтон 

11.  Ђачка торба,а у њој... 

12.  Реци ми реци огледалце.... 

13.  Наша соба 

14.  Наша радна соба 

15.  Наш радни сто 

16.  Наша учионица 

17.  У школи 

18.  На улици – Ја сам пешак 

19.  У биоскопу,позоришту 

20.  У продавници 

21.  За столом 

22.  Обрадуј маму, баку 

23.  Више рада, више знања 

24.  Динар по динар 

25.  Тужакање 

26.  „Лепа реч гвоздена врата отвара” 

27.  Љубомора 

28.  Кривица 

29.  Нећу‒хоћу 

30.  Шта нас вређа 

31.  Другарство је... 

32.  Наш цвет другарства 

33.  Шта ценим код друга 

34.  Шта ценим код себе 

35.  Научио сам... 

36.  Желим да се представим 

 

Oдељењски старешинa 

Јована Виторац  
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ списак тема-наставних јединица за час одељењског старешине (ЧОС) 

2. разреда, 1. и 2. Одељење 

Табела 59б. 

Рбр. 

ЧОС 

Назив наставних јединица 

за час одељењског старешине (ЧОС) 

1.  Поново у школи – повратак у школу 

2.  Наш знак одељења – стварамо знак одељења 

3.  Наши дланови – представљање себе 

4.  Мој страх – причамо о страху и како да превазиђемо страх 

5.  Моји снови –o чему често сањамо 

6.  Моје жеље – које су нам жеље 

7.  Лица и осећања – наша осећања 

8.  Кад сам срећан 

9.  Д као другрство – како да будемо добри другари 

10.  Семафор лепих речи 

11.  Како да будемо добри... – покажимо како да будемо добри једни према другима 

12.  Помози старијима – укојим све ситуацијама можемо да помогнемо старијима 

13.  Помоћ или нешто друго – шапутање на часу – да ли је помоћ или нешто друго 

14.  Мој портфолио – упознавање са портфолиом ученика 

15.  Дужности редара – које су дужности редара 

16.  
Уредимо  учионицу – како да уредимо и чувамо и како да се понашамо у учионици и 

школи.Уређивање паноа 

17.  
Дочекајмо Нову годину – припремили смо  одељенску приредбу и приказујемо 

родитељима 

18.  
Дочекајмо Нову годину – припремили смо  одељенску приредбу и приказујемо 

родитељима 

19.  
Како смо прославили празнике – представом приказујемо одлике Божића и Божићних 

празника 

20.  
Празници некада и сада – представљамо представом како се некад празник славило, а 

како сада 

21.  Кад порастем бићу... – шта ће бити кад порасту, шта деца воле 

22.  Кад старији говоре – поштујемо старије када говоре 

23.  Реч је – које су нам ружне навике 

24.  Честитка за маму, баку – правимо честитку за маму или баку поводом осмог марта 

25.  Изабран је – бирамо хигијеничара у одељењу, благајника... 

26.  Чувајмо здравље – како да сачувамо своје здравље 

27.  Бавимо се спортом – зашто је добро да се бавимо спортом 

28.  У сусрет пролећу – чувајмо природу 

29.  Форе и фазони – први април – Дан шале 

30.  Мобилни телефон – како и када  користимо мобилни телефон 

31.  Хало ко је тамо? – како користимо телефон 

32.  Како да користим компјутер – када и како користимо компјутер 

33.  Пратим црвени кружић – које емисије треба да гледамо на телевизији 

34.  Шта треба да читам – развијамо љубав према читању 

35.  
Научили смо – шта нам се највише допало на часовима одељенске заједнице током ове 

школске године 

36.  Желим да се представим – припремамо приредбу за крај школске године 

 

Oдељењски старешинa 

Ана Лакатош Ждеро 

                                                                                                                                Маја Ћурчин 
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ списак тема-наставних јединица за час одељењског старешине (ЧОС) 

3. разреда, 1. и 2. Одељење 

Табела 59в. 

Рбр. 

ЧОС 

Назив наставних јединица 

за час одељењског старешине (ЧОС) 

1.  Поново у школи – повратак у школу 

2.  Мој портфолио – презентовање портфолија 

3.  Ово сам ја – представљање себе, колико се познајемо међу собом 

4.  Како да откријем своје способности – ученици износе своја интересовања 

5.  Кад порастем бићу... 

6.  Дечја недеља 

7.  Како да учимо – учимо како да учимо и стекнемо навике у учењу 

8.  Мој радни дан – организујемо радни  дан  и слободно време 

9.  Рођенданско стабло – знаком представљамо наш датум рођења 

10.  Десет топлих речи – бирамо најлепше речи да се обратимо 

11.  Хајде да се договоримо 

12.  Хајде да се дружимо – како да се дружимо 

13.  Кад настане збрка 

14.  Толеранција према разликама 

15.  Да ли смо испунили досадашњи циљ? – анализа портфолија 

16.  Наша радна соба – како уредити радну собу? 

17.  Новогодишњи маскембал – органузујемо маскембал на нивоу разреда 

18.  Новогодишњи маскембал – органузујемо маскембал на нивоу разреда 

19.  Божић 

20.  Свети Сава – правимо пано поводом Светог Саве 

21.  Правила у учионици – усвајање правила у учионици, поштовање правила 

22.  
Уредимо  учионицу – како да уредимо и чувамо и како да се понашамо у учионици и 

школи. Уређивање паноа 

23.  Еколошке заповести – стичемо основна знања из екологије 

24.  Рециклирај, не фолирај! 

25.  Честитка за маму, баку – правимо честитку за маму или баку поводом осмог марта 

26.  Мој први хербаријум – сакупљамо и правимо хербаријум биљака из нашег краја 

27.  Мој први хербаријум – сакупљамо и правимо хербаријум биљака из нашег краја 

28.  Здравље на уста улази 

29.  Добродошлица ластавицама 

30.  Весели одељенски састанак –први април, дан шале 

31.  Ускршњи штанд – припремамо штанд за Ускрс 

32.  Да ли смо безбедни у саобраћају – уочавамо правила у саобраћају 

33.  Шта треба да читам – развијамо љубав према читању 

34.  Правимо наш часопис – електронска форма 

35.  Научили смо – представљамо свој портфолио 

36.  Желим да се представим – припремамо приредбу за крај школске године 

 

Oдељењски старешинa 

Зорица Рајда 

Милена Вулић 
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ списак тема-наставних јединица за час одељењског старешине (ЧОС) 

4. Разред, 1. и 2. одељење 

Табела 59г. 

Рбр. 

ЧОС 

Назив наставних јединица 

за час одељењског старешине (ЧОС) 

1.  Поново у школи 

2.  Мој портфолио 

3.  Ми смо тим 

4.  Како да откријем своје способности 

5.  Кад порастем бићу... 

6.  Наши рођендани 

7.  Како да учимо 

8.  Мој рад је мој успех 

9.  Моје слободно време 

10.  Бонтон у учионици 

11.  Поштујемо правила 

12.  Учимо о пријатељству 

13.  Како неговати пријатељство 

14.  Тегла врлина 

15.  Толеранција према разликама 

16.  Да ли смо испунили досадашњи циљ 

17.  Новогодишњи маскенбал 

18.  Новогодишњи маскенбал 

19.  Божић 

20.  Свети Сава 

21.  Здрава храна 

22.  Здравље на уста улази 

23.  Здрава храна – квиз 

24.  Пушење или здравље 

25.  Недеља здравих уста и зуба 

26.  Честитка за маму, баку 

27.  Моја осећања 

28.  Дан позоришта 

29.  Игре без граница 

30.  Игре без граница 

31.  Дан шале 

32.  Ускршњи вашар 

33.  Шта треба да  читамо 

34.  Моје четворогодишње путовање 

35.  Научили смо 

36.  Желим да се представим 

 

Oдељењски старешинa 

Клаудија Стојчевска 

Драгица Тривунчић 
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ списак тема-наставних јединица за час одељењског старешине (ЧОС) 

5. Разред 

Табела 59д. 

Рбр. 

ЧОС 

Назив наставних јединица 

за час одељењског старешине (ЧОС) 

1.  Развијање културе понашања – упознавање са правилима понашања у школи 

2.  Избор председника ОЗ 

3.  Како направити ефикасан план рада и одмора 

4.  Ми и нови предмети 

5.  Како да помогнем другу који слабије учи 

6.  Обележавање Дечије недеље 

7.  Како растемо, развијамо се мењамо 

8.  Шта је то насиље међу децом? 

9.  Потребе-упознавање својих и других 

10.  Шта желим 

11.  Дан толеранције  

12.  Бонтон – како се понашам на јавним местима  

13.  Како да пребродим трему и страх ? 

14.  Шта читамо 

15.  Моји родитељи и ја – међусобно поверење  

16.  Новогодишње и Божићне поруке 

17.  
Успех на крају првог полугодишта, чиме смо задовољни а шта би требало да 

поправимо? 

18.  Школска слава Свети Сава, учешће у прослави 

19.  Наш рад у секцијама школе – осврт,анализа и предлози за рад секција 

20.  Формирање тимова за помоћ друговима који слабије напредују 

21.  Зашто се некада тучемо, вређамо друге? 

22.  Колико смо одговорни за своје поступке и како реагујемо на насиље? 

23.  Шта волим да радим у слободно време? 

24.  Зашто је спорт добар за наше здравље? 

25.  Формирање ставова о здравој и правилној исхрани 

26.  Покажи шта знаш – забавни састанак (глума, скечеви, имитације, певање) 

27.  Успех и дисциплина на крају трећег класификационог периода 

28.  Заједничка припрема за Ускршње празнике  

29.  Представимо једно занимање 

30.  Шта бих желео/ла да будем кад порастем? 

31.  Како се понашам на улици, у саобраћају 

32.  Шта ми прија у школи, а шта бих мењао? 

33.  Колико чувамо своју средину 

34.  Шта слушам, читам, гледам 

35.  Да ли смо задовољни оствареним резултатима – разговор 

36.  Анализа рада ОЗ и предлози за наредну школску годину 

 

Oдељењски старешинa 

Иван Стајчић  
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ списак тема-наставних јединица за час одељењског старешине (ЧОС) 

6. разред, 1. и 2. дељење 

Табела 59ђ. 

Рбр. 

ЧОС 

Назив наставних јединица 

за час одељењског старешине (ЧОС) 

1.  Упознавање са календаром рада школе и усвајање плана рада 

2.  Избор руководства одељенске заједнице 

3.  Правила понашања у нашем одељењу 

4.  Одговорност према радним обавезама 

5.  Правилан однос према учењу и школским обавезама 

6.  Међусобни односи ученика у одељењу 

7.  Шаљемо лепе поруке-шта ми се свиђа код других 

8.  Обележавање Дечије недеље 

9.  Како препознати осећања 

10.  Изражавање својих и разумевање туђих осећања 

11.  Дан толеранције 

12.  Моја породица - односи и обавезе у њој 

13.  Другарство - право и лажно 

14.  Новогодишње и Божићне поруке  

15.  Наши планови за распуст 

16.  Анализа успеха на крају првог полугодишта и предузимање мера за побољшање успеха 

17.  Школска слава Свети Сава 

18.  Улога рада у животу сваког човека 

19.  Како и колико користимо школску библиотеку 

20.  Како се понашам на јавном месту 

21.  Осми март - како обрадовати мајку, баку, сестру,... 

22.  Однос између ученика и наставника 

23.  Позитивни примери у неговању моралности(литература, филм, непосредно окружење)  

24.  Агресивност као вид негативног понашања 

25.  Култура опхођења према друговима и старијим особама 

26.  Обележавање Дана школе 

27.  Основи безбедности деце 

28.  Однос према личној  и друштвеној  имовини 

29.  Способност слушања 

30.  Како сачувати природу 

31.  Разговор о болестима зависности 

32.  Здрав начин живота-спорт и рекреација 

33.  Шта ми прија у школи,а шта бих мењао 

34.  Колико могу, а колико постижем - самопроцена 

35.  Мој успех и понашање у школи  - самопроцена 

36.  Успех и владање на крају школске године 

 

Oдељењски старешинa 

Мирјана Медаровић 

Сњежана Лечић 

Винокић 
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ списак тема-наставних јединица за час одељењског старешине (ЧОС) 

7. разред 

Табела 59е. 

Рбр. 

ЧОС 

Назив наставних јединица 

за час одељењског старешине (ЧОС) 

1.  Упознавање са Календаром рада школе  

2.  Избор руководства одељенске заједнице 

3.  Правила понашања у нашем одељењу 

4.  Правилан однос према учењу и школским обавезама 

5.  Шта ми се свиђа код друга – шаљемо лепе поруке 

6.  Обележавање Дечије недеље  

7.  Међусобни односи ученика у одељењу 

8.  Моја породица – односи и обавезе у њој 

9.  Да ли смо задовољни постигнутим успехом на крају првог класификационог периода 

10.  Дан школе 

11.  Радионица – професионална оријентација 

12.  У друштву са књигом 

13.  Развијање толеранције на различите ставове, особине, навике 

14.  Култура понашања на јавним местима и у породици 

15.  Изостајање са наставе 

16.  Новогодишње и Божићне поруке 

17.  Анализа успеха на крају првог полугодишта и предузимање мера за побољшање успеха 

18.  У свету вредности 

19.  Школска слава – Свети Сава 

20.  Здрав начин живота – спорт и рекреација 

21.  Утицај еколошких фактора на човека 

22.  Како сачувати природу 

23.  Однос према личној и друштвеној имовини 

24.  Однос између ученика и наставника 

25.  Повезивање области рада са занимањима 

26.  Путеви образовања и каријере 

27.  Успех ученика на крају трећег класификационог периода 

28.  Шта слушам, читам, гледам... 

29.  Сви смо исти, а различити 

30.  Позитивни примери у неговању моралности 

31.  Колико ми родитељи верују 

32.  Разговор о болести зависности 

33.  Како проводимо слободно време 

34.  Шта ми прија у школи, а шта бих мењао 

35.  Колико могу, а колико постижем – самопроцена 

36.  Анализа васпитно-образовног рада 

 

Oдељењски старешинa 

Зорица Анђелић 
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ списак тема-наставних јединица за час одељењског старешине (ЧОС) 

8. разред, 1. и 2. одељење 

Табела 59ж. 

Рбр. 

ЧОС 

Назив наставних јединица 

за час одељењског старешине (ЧОС) 

1.  Упознавање са Календаром рада у школи 

2.  Избор одељењског руководства 

3.  Подсећање на Правила понашања ученика у школи 

4.  Однос према учењу и школским обавезама 

5.  Разговор на тему љубав и поштовање 

6.  Обележавање Дечје недеље 

7.  Октобар – месец књиге  

8.  Актуелни проблеми у одељењу 

9.  Да ли смо задовољни постигнутим успехом на крају првог класификационог периода 

10.  Припрема програма за прославу Дана школе 

11.  Уређење школског простора 

12.  Странпутице у одрастању (наркоманија, деликвенција, насиље) 

13.  Развијање толеранције на различите ставове, особине, навике 

14.  У свету вредности-радионица 

15.  Изостајање са наставе 

16.  Новогодишње и Божићне поруке 

17.  Анализа успеха и понашања на крају првог полугодишта 

18.  Најчешће грешке у професионалном опредељивању 

19.  Школска слава – Свети Сава 

20.  Вештине комуникације 

21.  
О негативним особинама личности које ометају другарске односе (самољубље, 

уображеност, охолост) 

22.  Екологија и њен значај 

23.  Извори информисања из области професионалне орјентације 

24.  Култура понашања на јавним местима 

25.  Значај бављења физичком активношћу 

26.  Шта слушам, читам, гледам... 

27.  Успех ученика на крају трећег класификационог периода 

28.  Како препознајем право занимање? 

29.  Правилно попуњавање листе жеља 

30.  Колико ми родитељи верују 

31.  Однос између ученика и наставника 

32.  Евоцирање пријатних и непријатних тренутака током школске године 

33.  Колико могу, а колико постижем – самопроцена 

34.  Анализа васпитно-образовног рада 

 

Oдељењски старешинa 

Ненад Минаковић 

Валерија Калања 
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8. ГОДИШЊИ ПЛАН ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ  

 

8.1. Годишњи план рада школског спорта и спортских активности 

У оквиру ГПР  школа организује недељу школског спорта која ће се одржати у  септембру и мају 

месецу. На овај начин код ученика се развија здрав начин живота,развија се свест о важности 

сопственог здравља и безбедности,негује се и развија потреба о физичкој способности и утиче се на 

превенцију насиља, наркоманије и малолетничке делинквенције. 

Недеља школског спорта обухватиће такмичења свих ученика у спортским дисциплинама које су 

прилагођене узрасту и могућностима ученика. 

Почетком септембра 2021. године се одржава  Буковачки маратон у организацији Планинарског 

друштва „Вилина водица.“ 

Годишњи план рада школског спорта и спортске активности приказан је у Табели 60. 

 

 Годишњи план школског спорта и спортских активности   

Табела 60. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 

САДРЖАЈИ 

ПЛАНА 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начини и 

поступци 

остваривања 

Исходи 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

Формирање 

спортских 

секција и рад 

секција у 

школи 

Одабир 

адекватне 

спортске 

секције и 
активно учешће 

у раду одабране 

секције 

Вођење секција 

Организација, 

обавештавање и 

сарадња са 

родитељима, 

спровођење 
активности, 

обезбеђивање 

потребних 

реквизита 

Део активности ће се 

обављати у оквиру 

редовних часова, део 

у оквиру 

ваннаставних 

активности, а неке 
после часова у сали 

или на школском 

игралишту и 

теренима (зависно 

од врсте активности) 

Што масовније 

ангажовање ученика 

у разним спортским 
активностима 

Учешће 

ученика и 

наставника у 

„Буковачком 

маратону“ 

Активно 

учешће у 

маратону 

Вођење 

евиденције у ес 

Дневнику 

Маратон је у 

организацији ПД 

„Вилине Водице“ 

Маршрута маратона 

усклађена са 

узрастом ученика 

Ангажовање ученика 

умаратону 

у циљу повећања 

кондиције и здравља 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 и

 М
А

Ј
 

Такмичења у 

оквиру недеље 

школског 

спорта: 

 штафетне 

игре 

 атлетски 

полигон    

 између две 

ватре 

 мали 

фудбал 

 крос 

(ученици од 

I до IV 

разреда) 

Активно 

учешће ученика 

у спортским 

активностима: 

- ходање 
- трчање 

- вежбање 

- дружење 

Анализирање 

поређење 

показивање 

објашњавање         

суђење 

истицање 
најбољих 

појединаца и 

екипа 

 

Планирање и 

реализација 

спортских 

такмичења и 

турнири према полу 
и узрасту 

 

 

Правилан развој, 

практиковање 

здравог начина 

живота, развој 

свести о важности 

сопственог здравља 

и безбедности, 

потреба неговања и 
развоја физичких 

способности, 

превенција насиља, 

наркоманије и 

малолетничке 

делинвенције 
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С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 и

 М
А

Ј
 

 штафетне 

игре 

 атлетски 

полигон    

 између две 

ватре 

 мали 

фудбал 

 кошарка 

 одбојка 

 крос 

(ученици од 

 V до VIII 

разреда) 

Активно учешће 

ученика у 

спортским 

активностима: 

- трчање 

- вежбање 

- дружење 

анализирање 

поређење 

показивање 

објашњавање         

суђење 

истицање 

најбољих 

појединаца и 

екипа 

 

Планирање и 

реализација 

спортских 

такмичења и 

турнири према полу 

и узрасту 

Правилан развој, 
практиковање 

здравог начина 

живота, развој 

свести о важности 

сопственог здравља 

и безбедности, 

потреба неговања и 

развоја физичких 

способности, 

превенција насиља, 

наркоманије и 
малолетничке 

делинквенције 

Т
О

К
О

М
  
Г

О
Д

И
Н

Е
 

Учешће екипа 

школе на 

међушко-

лским, 

општинским и 

градским 

спортским 

такмичењима 

Активно учешће 

ученика у 

спортским 

активностима: 

- представљање 

школе 

- дружење 

Вођење екипа 

Организација, 

обавештавање и 

сарадња са 

родитељима, 

спровођење 

активности, 

безбедност деце 

Планирање и 

реализација 

спортских 

такмичења и турнира 

ван школе 

Развој свести о 

рипадности школи-

екипи 

Правилан развој 

физичких 

способности 

ученика, превенција 

насиља, наркоманије 

и малолетничке 

делинквенције 

Т
О

К
О

М
  

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Обука у 

пливању на 

базену 

СПЕНС у НС  

Учење техника  

пливања 

Вођење и обука 

деце у пливању 
Организација, 

обавештавање и 

сарадња са 

родитељима, 

спровођење 

активности, 

безбедност деце 

Планирање и 

реализација Обуке у 

пливању у скаладу 

са могућностима 

школе и наставника 

Обука ученика у 

пливању 
Упознавање са 

правилима 

понашања у току 

превоза и на базену 

Правилан развој 

физичких 

способности ученика 

Т
О

К
О

М
  

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Посета 

спортском 

догађају у 

граду 

Посета 

одређеног броја 

ученика 

спортском 
догађају 

Вођење деце 

Организација, 

обавештавање и 

сарадња са 

родитељима, 
спровођење 

активности, 

безбедност деце 

Планирање и 

реализација 1 до 2 

посете у складу са 

могућностима школе 
и наставника 

Упознавање са 

правилима 

понашања у току 

превоза и на 

трибинама 
Фер навијање и 

понашање 

 

 

8.2. Годишњи план рада библиотечке секције 

У школској 2021-2022. години Школа ће организовати рад Библиотечке секције на нивоу Школе. 

Одлуком директора, наставник – координатор библиотечке секције биће Чокорац Биљана – 

наставник српског језика и књижевности. 

 

Циљеви секције: 

 развијање интересовања и љубави према књизи, 

 подстицање ученика на читање књига и поред обавезне литературе, 

 развијање културе читања свих врста текстова, 

 упознавање ученика са разноврсном литературом у складу са узрастом, 

 упућивање ученика на правилно коришћење речника и лексикона, 

 бодрење и подршка деци која самостално пишу, 
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 подстицање и развијање креативности код ученика, 

 стварање радних навика, 

 мотивисање ученика за самостални, истраживачки рад, 

 сакупљање информација, фотографија и занимљивости и прављење паноа и изложбе поводом 

дана рођења наших највећих писаца и песника, 

 подстицање надарених и талентованих ученика на учешће у разним културно-забавним 

активностима школе, 

 обележавање различитих Међународних дана (нпр: књиге, писмености,  матерњег језика...), 

 неговање колективизма, 

 укључивање ученика у „спашавање“ књига (лепљење и обрада оштећених књига), што 

доприноси развијању осећаја за чување књига, 

 испуњавање слободног времена ученика пријатним доживљајима. 
 

Годишњи план рада библиотечке секцијеприказан је у Табели 61. 

 

Годишњи план рада Библиотечке секције 

Табела 61. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Анализа и усвајање Извештаја о раду 

библиотечке секције за претходну школску 

годину 

Координатор 
библиотечке 

секције 

Директор 

Педагог 

Анализа и усвајање извештаја  

- Избор координатора за наредну школску 

годину  
Одређен координатор секције 

- Израда и усвајање Годишњег плана рада 

библиотечке секције за наредну школску 

годину 

Усвојен годишњи план рада 

библиотечке секције 

- Учешће у изради предлога ГПР за наредну 

школску годину  

Усаглашавање потреба и 

могућности и имплементација 
Плана библиотечке секције у 

ГПРШ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

- Информисање Наставничког већа о 

планираним активностима библиотечке 

секције 

Координатор 

библиотечке 
секције 

План активности библиотечке 

секције 

Формирање секције Млади библиотекари: 

- Упознавање са корпусом књига, 
- Упознавање са смештајем књига 

- Упознавање са техником издавања и враћања 

књига 
- Утврђивање правила понашања у библиотеци 

Координатор 
и  чланови 

библиотечке 

секције 

Формирана секција Млади 

библиотекари 

Ученици упознати са корпусом 
књига, њиховим смештајем, 

техмиком издавања и враћања 

истих 
Ученици упознати са правилима 

понашања у библиотеци 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 - Формирање Читалачког клуба 

- Обележавање Дечије недеље 

- Упознавање са радом Читалачког маратона 

- Обележавање манифестације Милици у 

походе 

Координатор 
и  чланови 

библиотечке 

секције 

Формиран Читалачки клуб, 

Обележена Дечија недеља, 
Ученици упознати са радом 

Читалачког маратона, 

Обележена манифестације 
Милици у походе 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 - Новембар -  месец борбе против болести 

зависности 

- Спровођење пројекта Читалачки маратон 

- Књижевни сусрет 

- Одлазак на сајам књига 

- Организовање новогодишњег вашара 

Координатор 

и  чланови 

библиотечке 
секције 

Обележен месец борбе против 

болести зависности 

Спровођен пројекат Читалачки 
маратон 

Реализовани књижевни сусрети, 

посета Сајму књига, Организован 
новогодишњи вашар 
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Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

- Декорација школе поводом Нове године 

- Прикључивање хуманитарној акцији „Друг 

другу” 

- Организовање новогодишњег вашара у 

Школи 

Координатор 

и  чланови 

библиотечке 
секције 

Тим за 

КЈДШ 

Реализовано декорисање школе, 

спроведена акција „Друг другу”, 

Организован новогодишњи вашар 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

- Учествовање у одржавању Светосавске 

академије  (27. јануар) 

- Спровођење пројекта Читалачки маратон 

Координатор 

и  чланови 
библиотечке 

секције 

Реализована Светосавска 

академија,  Спровођен пројекат 

Читалачки маратон 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 - Обележавање Недеље лепих речи 

- Сређивање полица са књигама и естетско 

уређење библиотеке 

- Обележавање Националног дана књиге 

(28. фебруар) 

Координатор 

и  чланови 

библиотечке 
секције 

Обележена Недеље лепих речи, 

Сређивана полица са књигама и 
урађено естетско уређење 

библиотеке, 

Обележен Национални дан књиге 

М
А

Р
Т

 

- Обележавање дана рођења Мирослава 

Антића (14.3.1932) 

- Обележавање Светског дана поезије 

(21. март) 

- Позоришна представа 

- Спровођење пројекта Читалачки маратон 

Координатор 

и  чланови 

библиотечке 
секције 

Обележен дан рођења Мирослава 
Антића,  

Обележен Светски дан поезије, 

Присуство позоришној представи, 
Спровођење пројекта Читалачки 

маратон 

А
П

Р
И

Л
 - Биоскопска пројекција 

- Спровођење пројекта Читалачки маратон 

- Обележавање Светског дана књиге 

(23. април) 

Координатор 

и  чланови 
библиотечке 

секције 

Спровођење пројекта Читалачки 

маратон 

Обележен Светски дан књиге 

М
А

Ј
 - Организовање квиза – колико се добро 

сналазим у књигама, енциклопедијама 

- Спровођење пројекта Читалачки маратон 

Координатор 

и  чланови 

библиотечке 
секције 

Организован квиз – колико се 

добро сналазим у књигама, 
енциклопедијама 

Спровођење пројекта Читалачки 

маратон 

Ј
У

Н
 

- Организација око враћања књига на крају 

школске године 

- Анализа и дискусија о реализованом 

пројекту Читалачки маратон 

Координатор 

и  чланови 

библиотечке 

секције 

Враћање књига на крају школске 

године 

Дискусија о реализованом 

пројекту Читалачки маратон 

- Анализа реализације годишњег плана рада 

библиотечке секцијена крају године 

Координатор 

библиотечке 

секције 

Анализе, извештаји и записници 

- Извештај о раду библиотечке секције за 

школску 2021-2022. годину 

Координатор 
библиотечке 

секције 

Годишњи извештај о раду 

библиотечке секције 
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8.3. Годишњи план рада географске секције 

У школској 2021-2022. години Школа ће организовати рад Географске секције на нивоу Школе по 

разредима (Табела 62 и 62а до 62г). Одлуком директора, наставник – координатор географске 

секције биће Дуганџија Жељко – наставник географије. 

 

Циљеви и задаци: 

 Да се прошире географска знања ученика. 

 Да омогући комплекснији приступ усвајању географских садржаја, мотивише и подстиче 

ученике на самосталан рад, развија код ученика способност логичког мишљења, развија 

стваралачко и критичко мишљење, оспособљава ученике за самообразовање уз помоћ 

литературе 

 Да даровитим ученицима омогући испољавање и развијање њихових географских способности. 

 

 

Годишњи план рада Географске секције 

Табела 62. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Анализа и усвајање Извештаја о раду 

Географске секције за претходну школску 

годину 

Координатор 

Географске 

секције 

Директор 
Педагог 

Анализа и усвајање извештаја  

- Израда и усвајање Годишњег плана рада 

Географске секције за наредну школску 

годину 

Усвојен Годишњи план рада 

Географске секције 

- Учешће у изради предлога ГПР за наредну 

школску годину  

Усаглашавање потреба и 

могућности и имплементација 

Плана Географске секцијеу 

предлог ГПРШ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 -

 Ј
У

Н
 

- Информисање Наставничког већа о плани-

раним активностима Географске секције 

Координатор 

Географске 

секције 

План активности Географске 
секције 

- Реализација Плана активности Географске 

секцијеза школску 2021-2022. годину (Табела 

62а до 62г) 

Координатор и 
чланови  

Географске 

секције 

Реализован План активности  
Географске секције за школку 

2021-2022. годину приказан у 

Табели 62а до 62г 
Евиденција у есДневник 

Полугодишњи и годишњи 

извештај 

- Анализа реализације Годишњег плана рада 

Географске секцијена крају године 

Координатор 
Географске 

секције 

Директор 
Педагог  

Анализе, извештаји и 
записници 

- Извештај о раду Географске секцијеза 

школску 2021-2022. годину 

Координатор 

Географске 

секције 

Годишњи извештај о раду  

Географске секције 
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План активности географске секције за ПЕТИ разред 

Табела 62а. 

 

 

План активности географске секције за ШЕСТИ разред 

Табела 62б. 

 
 

План активности географске секцијеза СЕДМИ разред 

Табела 62в. 

 

 

Рбр. Тематски садржај 
Број 

часова 

1.  Зоне старих цивилизација и развој географске науке 1 

2.  Модел Сунчевог система 1 

3.  Модел унутрашње грађе Земље 1 

4.  Најразорнији  земљотреси (израда постера) 1 

5.  Најразорније вулканске ерупције (израда постера) 1 

6.  
Заштита животне средине – примери позитивне и негативне еколошке праксе у 
непосредном окружењу 

1 

7.  
Заштита животне средине – примери позитивне и негативне еколошке праксе у 

непосредном окружењу 
1 

8.  Формирајмо природњачки кутак 2 

9.  Преглед радова, реализација и оцена рада за школску 2021/2022. годину 1 

                    УКУПНО ЧАСОВА 10 

Рбр. Тематски садржај 
Број 

часова 

1.  Праћење временске прогнозе 1 

2.  Мерења на карти, употреба компаса 1 

3.  Основне одлике становништва локалне средине 1 

4.  Moje насеље у прошлости и данас 1 

5.  Сређиваље радова и договор о раду у II полугодишту 1 

6.  Привредне делатности и гране (израда постера) 1 

7.  Најмање и највеће државе света 1 

8.  Природне знаменитости Европе 1 

9.  Највећи градови у Европи 1 

10.  Преглед радова, реализација и оцена рада за школску 2021/2022. годину 1 

                    УКУПНО ЧАСОВА 10 

Рбр. Тематски садржај 
Број 

часова 

1.  Географске регије Европе 1 

2.  Области старих цивилизација Азије: писмени састави, израда паноа 1 

3.  Велика географска открића: писмени радови 1 

4.  Старе цивилизације Новог света 1 

5.  Земља пернате змије; Земља плавих планина и реге музике 1 

6.  Старе цивилизације Јужне Америке; Природни феномени 1 

7.  Морфолошки облици у завичају: израда паноа 1 

8.  Топоними из старог света у Новом свету: писмени радови 1 

9.  Природни феномени Аустралије и Океаније 1 

                    УКУПНО ЧАСОВА 9 
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План активности географске секцијеза ОСМИ разред 

Табела 62г. 

 

 

8.4. Годишњи план рада биолошко-еколошке секције 

У школској 2021-2022. години Школа ће организовати рад Биолошко-еколошке секције на нивоу 

Школе. Одлуком директора, наставник – координатор Биолошко-еколошке секције биће Пушковић 

Даница – наставник биологије. 

 

Биолошко-еколошка секција окупља ученике свих разреда предметне наставе који су 

заинтересовани да стекну додатна знања из биологије (ботанике, зоологије, антропологије, 

екологије и заштите животне средине). Секција отвара врата за сарадњу свим ученицима наше 

школе, заљубљеницима у природу, здравље, животну средину и екологију. 

Порука Секције је да се уз дружење подстакне и развија биолошка и еколошка свест ученика и негује 

еколошки одрживи однос према околини.  

Биолошко-еколошка секција у основним школама треба да допринесе развијању еколошке културе 

ученика у раном узрасту, да омогућити адекватно усвајање знања о стању и угрожености планете 

Земље, да развија еколошки однос према природним вредностима као и њихово активно 

укључивање и решавање конкретних проблема заштите и унапређења животне средине у локалној 

самоуправи. 

Ученици треба да спознају потребу да се животна средина сачува у што већој мери у свом 

природном облику, нарочито имајући у виду угрожавајућу заступљеност прљавих технологија у 

савременој производњи. 

 

Основни циљеви и задаци Биолошко-еколошке секције су да код ученика развија:  

 интересовања за стицање нових знања из различитих области биологије,  

 љубав према природи и њеним естетским вредностима,  

 биолошку и еколошку свест и понашање,  

 умења и навика које ће употребљавати у свакодневном  животу и раду (упознати децу са појмом 

екологије и значајем очувања животне средине, као и мотивисање деце за активности у области 

екологије, упознавање са биљним светом и његовим значајем за човека, оспособљавање за бригу 

о биљкама, развијање осећаја за бригу о  животној средини, упознавање  са појмом рециклаже и 

њеним значајем,  развијање осећаја за лепоту, упознавање са животињским светом, стварање 

осећаја одговорности према животињама,  уочавање проблема  недостатка воде и њене штедње, 

рацинална употреба необновљивих извора енергије). 

 

Програм рада биолошко-еколошке секције обухвата следеће активности: 

 Укључивање ученика у рад секције, усвајање плана и програма и и избор руководства секције; 

 Прикупљања секундарних сировина у циљу рециклаже; 

 Праћење извора и проблемаугрожености појединих врста и природних екосистема и загађења 

животне средине у свету, земљи и локалној средини путем медија и друштвених мрежа; 

Рбр. Тематски садржај 
Број 

часова 

1.  Рељеф Србије 2 

2.  Пећине Србије: писмени састави, израда паноа 1 

3.  Лепе реке лепо теку:писмени састави 1 

4.  Језера Србије 1 

5.  Насеља Србије 1 

6.  Војвођанска разгледница: израда паноа 1 

7.  Моја Србија (скуп радова) 1 

                    УКУПНО ЧАСОВА 8 
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 Конкретне акције - „мали пројекти“ заштите и унапређења животне средине у школском 

окружењу; 

 Предавања и трибине као вид еколошке едукације ученика; 

 Еколошке поруке на видним местима школе (панои, ликовни и литерални радови); 

 Обележавање еколошких датума: 

- 16. септембар – Међународни дан заштите озонског омотача; 

- 4. октобар – Светски дан животиња; 

- 31. јануар - Национални дан без дуванског дима 

- 21. март- Први дан пролећа, прикључење светској акцији - Сат за нашу планету 

- 22. март - светски Дан вода; 

- 7. aприл – светски Дан здравља; 

- 22. април - светски Дан планете Земље 

 Уређивање учионица, хола школе, школског дворишта и простора око школе и садња украсних 

биљка; 

 Спровођење анкете међу ученицима наше школе о заштити животне средине, омиљеном кутку 

у дворишту. здравој исхрани; 

 Израда предмета и украса од секундарних сировина; 

 Учешће на конкурсима оријентисаним на екологију и заштитуживотне средине. 
 

Годишњи план рада биолошко-еколошке секције приказан је у Табели 63. 
 

 Годишњи план рада Биолошко-еколошке секције  

Табела 63. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Анализа и усвајање Извештаја о раду 

Биолошко-еколошке секције за претходну 

школску годину 
Координатор 
Биолошко-

еколошке  

секције 

Директор 
Педагог 

Анализа и усвајање извештаја  

- Израда и усвајање Годишњег плана рада 

Биолошко-еколошке секције за наредну 

школску годину 

Усвојен Годишњи план рада 

Биолошко-еколошке секције 

- Учешће у изради предлога ГПР за наредну 

школску годину  

Усаглашавање потреба и 

могућности и имплементација 

Плана Биолошко-еколошке 
секције у ГПРШ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

- Информисање Наставничког већа о 

планираним активностима Биолошко-

еколошке секције 

Координатор 

Биолошко-

еколошке 
секције 

План активности Биолошко-

еколошке секције 

- Доношење и усвајање плана и програма 

рада секције 
 

Координатор и 

чланови 

Биолошко-

еколошке 
секције 

План и програм секције 

Дискусија и договор 
 

16. септембар – Међународни  дан заштите 

озонског омотача, израда еколошких паноа 

паролепо вратима учионица 

Израђени и постављени 
еколошки панои 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

-  4. октобар - Светски дан заштите  

животиња (Дечја недеља): 

- израда презентације у којој ученици  треба да 

прикажу слике и текстове о угроженим  
животињским  врстама у нашој Земљи и 

презентују у оквиру Дечје недеље 

- израда филма о кућним љубимцима ученика и 
презентовање (Дечја недеља) 

Координатор и 

чланови 
Биолошко-

еколошке 

секције 

Разговор, објашњење, 

илиустрација, демонстрација 

 

Најбоље радове поставити на 
сајт школе 

- Уређење дворишта, хола и учионица 
Практичан рад уз максимално 
ангажовање ученика 



225 

 

- 16. октобар - Дан здраве хране-израда 

„Кутије здравља“, спровођење анкете у свим 

одељењима виших разреда о исхрани 

Разговор, објашњење, 

илиустрација, демонстрација, 

практичан рад 
Израда и спровођење анкете 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

- Уређење дворишта и хола за прославу Дана 

школе 

Координатор и 

чланови 

Биолошко-
еколошке 

секције 

Практичан рад уз максимално 
ангажовање  ученика 

 

 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

-  Прављење украсаи  јелке  од рециклираног 

материјала - 100% еко - јелка 

Координатор и 

чланови 

Биолошко-
еколошке 

секције 

Практичан рад уз максимално 

ангажовање ученика 

Еко радионице 
Израђена јелка, украси и 

честитке - Израда новогодишњих честитки 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

- 31.јануар - Светски дан без дуванског дима, 

вршњачка едукација – еко волонтери 

Координатор и 

чланови 

Биолошко-

еколошке 
секције 

Еко волонтери 

Израда паноа 

Предавање вршњака 

М
А

Р
Т

 - 21. март – Сат за планету 

- 22. март - Светски дан заштите вода 

- ликовни и литерарни радови „Вода је 

живот“ 

Координатор и 
чланови 

Биолошко-

еколошке 

секције 
 

Практичан рад уз максимално 

ангажовање  ученика 
Еко радионица 

Најбоље радове поставити на 

сајт школе 

А
П

Р
И

Л
 - 22. април - Дан планете Земље 

- Постављање изложбе радова на тему 

„Желимо чисту Земљу“ 

- Акција сакупљања папира за рециклажу 

- Уређење школског дворишта и учионице 

Координатор и 

чланови 
Биолошко-

еколошке 

секције 

Директор 

Практичан рад уз максимално 

ангажовање  ученика 
Еко радионица 

Сакупљен папир за рециклажу 

Најбоље радове поставити на 

сајт школе 

М
А

Ј
 

- Чишћење простора око школе - еколошке 

патроле један пут у седмици простор обилазе 

и сакупљају смеће  

- Анализа и дискусија са члановима секције о 

реализација планираних задатака у току 

школске године 

Координатор и 
чланови 

Биолошко-

еколошке 
секције 

 

Еколошке патроле сакупљају 
смеће око школе 

 

Ј
У

Н
 

- Анализа реализације годишњег плана рада 

Биолошко-еколошке секције на крају године 

Координатор 
Биолошко-

еколошке 

секције 

Анализе, извештаји и 

записници 

- Извештај о раду Биолошко-еколошке 

секције за школску 2021-2022. годину 

Координатор 
Биолошко-

еколошке 

секције 

Годишњи извештај о раду 

Биолошко-еколошке секције 
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8.5. Годишњи план рада саобраћајне секције 

 

У школској 2021-2022. години Школа ће организовати рад Саобраћајне секције секције на нивоу 

Школе (Табела 64 и 64а). Одлуком директора, наставник – координатор саобраћајне секције биће 

Стајчић Иван. 

 

Циљ:  

 Савлађивање основних знања из области саобраћаја 

 Стицање основних навика и правила приликом учествовања у саобраћају 

 Упознавање са саобраћајним знаковима и прописима 

 Практична обука на полигону: 

 Вожња бицикла на полигону 

 Правило скретања 

 Престројавање 

 Заустављање 

 Врсте повреда и како их избећи 

 

Табела 64. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Анализа и усвајање Извештаја о раду 

Саобраћјне секцијеза претходну школску 

годину  
Координатор 

Саобраћајне  

секције 
Директор 

Педагог 

Анализа и усвајање извештаја  

- Израда и усвајање Годишњег плана рада 

Саобраћајне секцијеза наредну школску 

годину 

Усвојен Годишњи план рада 

Саобраћајне секције 

- Учешће у изради предлога ГПР за наредну 

школску годину  

Усаглашавање потреба и 

могућности и имплементација 
Плана Саобраћајне секције у 

предлог ГПРШ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 -

 Ј
У

Н
 

- Информисање Наставничког већа о плани-

раним активностима Саобраћајне секције 

Координатор 

Саобраћајне 
секције 

План активности Саобраћајне 

секције 

- Реализација Плана активности Саобраћајне 

секције за школску 2021-2022. годину (Табела 

64а) 

Координатор и 

чланови  
Саобраћајне 

секције 

Реализован План активности  

Евиденција у есДневник 
Полугодишњи и годишњи 

извештај 

- Анализа реализације Годишњег плана рада 

Саобраћајне секцијена крају године 

Координатор 

Саобраћајне 
секције 

Директор 

Педагог  

Анализе, извештаји и 

записници 

- Извештај о раду Саобраћајне секције за 

школску 2021-2022. годину 

Координатор 
Саобраћајне 

секције 

Годишњи извештај о раду  

Саобраћајне секције 
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План активности Саобраћајне секције 

Табела 64а. 

 

 

8.6. Годишњи план рада ликовне секције 

У школској 2021-2022. години Школа ће организовати рад Ликовне секције секције на нивоу Школе. 

Одлуком директора, наставник – координатор ликовне секције биће Матовић Светлана. 

 

Годишњи ллан рада ликовне секције (Табела 65) је конципиран тако да пружа могућност ученицима 

да развијају своје креативне стваралачке потенцијале кроз различите ликовне дисциплине и технике, 

кроз практичан индивидуални, групни и тимски рад. За ликовну секцију определили су се ученици 

заинтересовани за проширивањем знања,умења и вештина у ликовном стваралаштву. Секција 

учествује на приредбама и културним активностима школе. 

Годишњи план рада Ликовне секције 

Табела 65. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

- Анализа и усвајање Извештаја о раду 

Ликовне секције за претходну школску 

годину Координатор 

Ликовне 

секције 

Директор 
Педагог 

Анализа и усвајање извештаја  

- Израда и усвајање Годишњег плана рада 

Ликовне секције за наредну школску годину 

Усвојен годишњи план рада 

Ликовне секције 

- Учешће у изради предлога ГПР за наредну 

школску годину  

Усаглашавање потреба и 

могућности и имплементација 

Плана Ликовне секције у ГПРШ 

МЕСЕЦ Тематски садржај 
Број 

часова 
СЕПТЕМБАР Пријављивање ученика и упознавање ученика са програмом рада          2 

ОКТОБАР 

Учесници у саобраћају - пешаци 1 

Учесници у саобраћају - бициклисти 1 

Правила кретања 1 

НОВЕМБАР 

Поштовање прописа 1 

Ознаке на коловозу 2 

Семафор 1 

Саобраћајни знакови 2 

ДЕЦЕМБАР 

Саобраћајни знакови 2 

Знакови службеног лица 1 

Бицикл-основни делови и прибор 1 

ЈАНУАР Тестирање ученика 2 

ФЕБРУАР 
Припрема за полигон, значај вежбе 2 

Обележавање полигона 1 

МАРТ Вожња на полигону 6 

АПРИЛ 
Коришћење прописа у вожњи бициклом 2 

Могућност повреда и њихово спречавање 1 

МАЈ 
Припрема за такмичење - смотру 2 

Такмичење - смотра 4 

ЈУН Сумирање резултата, реализација и оцена рада за школску 2020-2021. год. 1 

                    УКУПНО ЧАСОВА 36 
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С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 - Информисање Наставничког већа о 

планираним активностима Ликовне секције 

Координатор 

Ликовне 

секције 

План активности Ликовне секције 

- Избор ученика за ликовну секцију 

- Доношење и усвајање плана и програма 

рада секције 

Координатор 
и чланови 

Ликовне  

секције 

Анкетирање ученика 

Дискусија и договор 
План и програм секције 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

- Опрема и поставка ученичких радова за 

Дан школе 

- Припрема и обележавање Дечје 

недеље,израда радова и поставка изложбе 

Координатор 
и чланови 

Ликовне 

секције 

Урађени радови  постављени у 

холу Школе 
Обележена Дечија недеља 
Најбољи радови постављени на 

сајт школе 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

- Учешће на ликовним конкурсима 

- Гледање филма о познатим  ликовним 

уметницима 

- Посета галеријама и музејима у граду 

Координатор 

и чланови 

Ликовне 
секције 

Резултати са ликовних конкурса 

Погледан филм о познатим 
ликовним ствараоцима 

Реализована посета галерији и 

музеју 

Д
Е

Ц
Е

-

М
Б

А
Р

 - Новогодишња чаролија - израда честитки 

и новогодишњих украса 

 

Координатор 
и чланови 

Ликовне 

секције 

Израђени  новогодишњиУкраси 

 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

- Поставка сцене и тематске изложбе 

Свечаност поводом Светог Саве 

Координатор 
и чланови 

Ликовне 

секције 

Изложба поводом обележавања 
Школске славе 

Најбољи радови постављени на 

сајт школе 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

- Израда радова поводом Дана заљубљених 

Поставка изложбе у холу школе 

- Учешће на актуелним ликовним 

конкурсима 

Координатор 

и чланови 

Ликовне 

секције 

Радови за Дан заљубљених 

Учешће на ликовним конкурсима 

– резултати 

Најбољи радови постављени на 
сајт школ 

М
А

Р
Т

 - Договор око обележавања Дана жена 

Женски портрет- слободан избор технике 

- Избор радова,опрема и поставка изложбе у 

холу школе 

Координатор 

и чланови 
Ликовне 

секције 

Поставка радова поводом 

обележавања Дана жена 
Најбољи радови постављени на 

сајт школ 

А
П

Р
И

Л
 - Израда и осликавање ускршњих јаја 

Поставка изложбе 

- Учешће на конкурсима Центра за ликовно 

васпитање 

Координатор 

и чланови 
Ликовне 

секције 

Осликавање ускршњих јаја -

поставка 
Учешће ученика на ликовним 

конкурсима и резултати 

М
А

Ј
 

- Израда скица,студија за изложбу поводом 

испраћаја ученика8. разреда. 

- Изложба поводом испраћаја ученика 8. 

разреда 

Координатор 

и чланови 
Ликовне 

секције 

Изложба радова поводом 

испраћаја осмака 
Најбољи радови постављени на 

сајт школ 

Ј
У

Н
 

- Планирање посета музејима и галеријама 

у граду 

Координатор 

и чланови 

Реализоване посете галеријама и 

музејима 

- Анализа реализације годишњег плана рада 

Ликовне секције на крају године 

Координатор 
Ликовне 

секције 

Анализе, извештаји и записници 

- Извештај о раду Ликовне секције за 

школску 2021-2022. годину 

Координатор 
Ликовне 

секције 

Годишњи извештај Ликовне 

секције 
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8.7. Годишњи план рада гимнастичке секције 

 

У школској 2021-2022. години Школа ће организовати рад Гимнастичке секције на нивоу Школе 

(Табела 66). Одлуком директора, наставник – координатор гимнастичке секције биће Банаи Милан. 

 

Планиране активности имају за циљ развој и усавршавање креативности ученика, развој високог 

степена социјализације ученика, сарадњу са другим секцијама, школама и организацијама локалне 

заједнице и шире и промоцију школе. 

Одржавање секције одредиће се на основу распореда за предстојећу школску годину. 

 

 

Годишњи план рада Гимнастичке секције 

Табела 66. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини  реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

Анализа и усвајање Извештаја о раду 

Гимнастичке секције за претходну школску 

годину 

Координатор 

Гимнастичке 
секције 

Директор 

Педагог 

Анализа и усвајање извештаја  

 

- Израда и усвајање Годишњег плана рада 

Гимнастичке секције за наредну школску 

годину 

Усвојен Годишњи план рада 
Гимнастичке секције 

- Учешће у изради предлога ГПР за наредну 

школску годину  

Усаглашавање потреба и 
могућности и имплементација 

Плана Гимнастичке секције у 

ГПРШ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 -

 Ј
У

Н
 

- Информисање Наставничког већа о 

планираним активностима Гимнастичке 

секције 

Координатор 
Гимнастичке 

секције 

План активности Гимнастичке 

секције 

- Избор ученика за Гимнастку секцију 

Координатор 
Гимнастичке 

секције 

Анкетирање ученика 
 

- Анализа реализације Годишњег плана рада 

Гимнастичке секције на крају године 

Координатор 

Гимнастичке 
секције 

Директор 

Педагог  

Анализе, извештаји и 

записници 

- Извештај о раду Гимнастичке секције за 

школску 2021-2022. годину 

Координатор 
Гимнастичке 

секције 

Годишњи извештај о раду  

Гимнастичке секције 
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8.8.  Годишњи план рада секције за програмирање 

 

У школској 2021-2022. години Школа ће организовати и рад СЕКЦИЈЕ за ПРОГРАМИРАЊЕ а 

на основу Акта Министартсва просвете, науке и технолошког развоја број. 610-00-00567/2021-07 

од 06. јуна 2021. године у сарадњи са Британским саветом а у склопу пројекта „Школе за 21. век“. 

 

У оквиру програма, Британски савет је донирао мокробит уређаје свим основним школама, развио 

акредитовани мкробит онлајн курс, као и специјализоване обуке за употребу микробита у настави 

предмета Информатика и рачинарство и Техника и технологија. Британски савет је развио и 

Водич за секције за програмирање, доставио га школама и исти је постављен на сајт школе. 

 

Координатор рада Секције за програмирање извршиће пријаву ове секције на платформи  

https://international.codeclub.org/  најкасније до 31. 08. 2021. године 

 

На основу наведеног Акта, Секција за програмирање организоваће се на нивоу Школе (Табела 66). 

Одлуком директора, наставник – координатор Секција за програмирање биће Стајчић Иван. 

За рад са ученицима наставник треба да поседује бар средњи ниво дигиталних компетенцијан 

(Оквир дигиталних компетенција за наставнике - наставник за дигитално доба 2019, 

https://bit.ly/odk2019). 

 

Визија секција за програмирање је да се инспиришу будуће генерације и повећа њихово 

интересовање за рачунарство и израду дигиталних садржаја. 

Циљеви • Упознавање чланова секција са планом и начином рада; 

               • Увод у основе програмирања. 

 

Годишњи план рада секције за програмирање 

Табела 66. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини  реализације 

и исходи 

А
В

Г
У

С
Т

 

Анализа и усвајање Извештаја о раду секције 

за програмирање за претходну школску 

годину 
Координатор  
Секције за 

програмирање 

Директор 

Педагог 

Анализа и усвајање извештаја  

- Израда и усвајање Годишњег плана рада 

секције за програмирање за наредну школску 

годину 

Усвојен Годишњи план рада 

Секције за програмирање 

- Учешће у изради предлога ГПР за наредну 

школску годину  

Усаглашавање потреба и 

могућности и имплемента-

ција Плана Секције за 
програмирање у ГПРШ 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 -

 Ј
У

Н
 

- Информисање Наставничког већа о 

планираним активностима секције за 

програмирање 

Координатор 

Секције за 

програмирање 

План активности Секције за 
програмирање 

- Избор ученика за секцију за програмирање 

Координатор 

Гимнастичке 

секције 

Анкетирање ученика 

- Анализа реализације Годишњег плана рада 

секције за програмирање на крају године 

Координатор 

Гимнастичке 
секције Директор 

Педагог  

Анализе, извештаји и 
записници 

- Извештај о раду секције за програмирање за 

школску 2021-2022. годину 

Координатор 

Секције за 

програмирање 

Годишњи извештај о раду  
Секције за програмирање 

 

https://international.codeclub.org/
https://bit.ly/odk2019
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План активности секције за програмирање 

Табела 66а. 

Рбр. 

часа 
Тематски садржај 

Часо-

ва 

1.  Уводни час - оснивање секције за програмирање 1 

2.  ЗДРАВО, МИКРОБИТ! 1 

3.  ПРОЈЕКАТ 1: СРЦЕ 1 

4.  ПРОЈЕКАТ 2: ОТКУЦАЈИ СРЦА 1 

5.  ПРОЈЕКАТ 3: БЕЏ СА ИМЕНОМ 1 

6.  УЛАЗИ И ИЗЛАЗИ 1 

7.  ПРОЈЕКАТ 4: БЕЏ СА ЕМОЦИЈАМА 1 

8.  ПРОЈЕКАТ 5: ИГРАЈТЕ СЕ 1 

9.  ПРОЈЕКАТ 6: КОЦКИЦЕ 1 

10.  СВЕТЛЕЋЕ ДИОДЕ И ПЕТЉЕ 1 

11.  ПРОЈЕКАТ 7: АНИМИРАНЕ ЖИВОТИЊЕ 1 

12.  ПРОЈЕКАТ 8: ЗРАЦИ СУНЦА 1 

13.  ПРОЈЕКАТ 9: ПУЛСИРАЈУЋЕ ЕМОЦИЈЕ 1 

14.  ПРОМЕНЉИВЕ И ОБРАДА ПОДАТАКА 1 

15.  ПРОЈЕКАТ 10: ПЕДОМЕТАР 1 

16.  ПРОЈЕКАТ 11: ТЕРМОМЕТАР 1 

17.  ПРОЈЕКАТ 12: ПРИКАЗ МАКСИМАЛНЕ И МИНИМАЛНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ 1 

18.  ЗВУK 1 

19.  ПРОЈЕКАТ 13: ПРАВИТЕ БУКУ 1 

20.  ПРОЈЕКАТ 14: ЏУБОКС 1 

21.  ПРОЈЕКАТ 15: FRÈRE JACQUES 1 

22.  РАДИО 1 

23.  ПРОЈЕКАТ 16: ПАТКА СЕ ТЕЛЕПОРТУЈЕ 1 

24.  ПРОЈЕКАТ 17: ЛОВ НА БЛАГО 1 

25.  ПРОЈЕКАТ 18: РЕЦИ МИ ТАЈНУ 1 

26.  ГРАНАЊЕ И БУЛОВИ ОПЕРАТОРИ 1 

27.  ПРОЈЕКАТ 19. МАГИЧНА КУГЛА 8 1 

28.  ПРОЈЕКАТ 20: СЕНЗОР ОСВЕТЉЕНОСТИ 1 

29.  ПРОЈЕКАТ 21: КОМПАС 1 

30.  ДОДИР КАО УЛАЗ 1 

31.  ПРОЈЕКАТ 22: МЕЛОДИЈА НА ДОДИР 1 

32.  ПРОЈЕКАТ 23: ЖИЦЕ ГИТАРЕ 1 

33.  ПРОЈЕКАТ 24: ИГРА РЕАГОВАЊА 1 

34.  ИЗРАДА ПРОИЗВОЉНОГ ПРОГРАМА 1 

35.  ОБНАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТОВАЊЕ РАДОВА 1 

36.  ОБНАВЉАЊЕ И ПРЕЗЕНТОВАЊЕ РАДОВА 1 

УКУПНО 36 
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8.9. Годишњи план рада хора 

 

Дописом за школе – Утврђивање НОРМЕ часова непосредног рада са ученицима, 

Министартсво просвете, науке и технолошког развоја број. 610-00-00866/2021-07 од 30. августа 

2021. године, прописано је: 

 Када се часови Хора и оркестра остварују у статусу слободних наставних активности, рачунају 

се на исти начин као и часови слободних наставних активности и то до 20 часова норме 

непосредног рада наставника који су у претходном периоду остали без дела норме са којом 

су засновали радни однос, односно до 24 часа норме непосредног рада наставницима који 

имају пуну норму. 

 

Одлуком директора, наставник – координатор Хора биће Ђорђевић Марина. 

 

Хор ће пратити и активно учествовати у реализацији годишњег планарада Тима за Културну и јавну 

делатности Школе. Обрађене и увежбане композиције ће се изводити на планираним школским 

активностима:  

– свечана прослава поводом обележавања Дана школе, 

– свечана прослава поводом обележавања Школске славе Светог Саве,  

– у току реализације фестивала 

– завршне приредбе и испраћаја осмака, 

– завршне приредбе за ученике четвртог разреда 

– по позиву - на културним манифестацијама у локалној заједници и ван ње, као и на фестивалима 

и такмичењима хорова. 

 

Годишњи план рада школског Хора приказан је у Табели 67. 
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Годишњи план рада школског Хора 

Табела 67. 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
САДРЖАЈИ ПЛАНА Активност ученика Активност наставника 

Начин 

остваривања 
Циљеви и задаци 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

Аудиција за хор  

- разврставање ученика по гласовима 

Добровољно се 

пријављује на аудицију 

Изводе тражене 

мелодијске и вежбе 

тактирања 

Прати, усмерава, 

процењује, свира  

 

демонтрација, 

извођење  

 

Избор ученика који имају 

потребне способности за хор  

 

Формирање хора школе: 

Хор ученика од 5. до 8. разреда 

Добровољни пристанак  

и обавезивање на 

редовно долажење на 

часове хора 

Усваја правила 
понашања 

Формира хор 

Правила понашања у 

хоруу складу са обавезама 

ученика, Планира рад хора  

израда плана рада 

хора  

Плански и континуирани рад хора 

и долазак ученика на пробе 

Упознавање са хорским певањем, 

врстама хорске музике, начинима и 

моделима извођења, Врстама 

гласова  

Слушају, дискутују, 

увежбавају  

Демонстрира, представља, 

дискутује, објашњава, 

свира  

демонтрација, 

извођење  

Развој естетског доживљаја 

слушања хорске музике  

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

Упознавање са нотним записима, 

њиховим читањем и употребом, 

вежбе загрејавања  

Слушају, дискутују, 

увежбавају  

Демонстрира, представља, 

дискутује, објашњава, 

свира,  

демонтрација, 

извођење  

Развој естетског доживљаја 

слушања хорске музике, развијање 

способности слушања и 

репродуковања мелодија  

Разврставање ученика по 

гласовима  

Слушају, изводе, 

увежбавају  

Демонстрира, објашњава, 

свира,  

демонтрација, 

извођење  

Неговање способности извођења 

музике певањем  

Избор мелодија за рад са ученицима  
Активно учешће у 
избору 

Слушају, дискутују  

Селектује, бира мелодије  демонтрација 
Развој естетског доживљаја 
слушања хорске музике  

Учење и увежбавање забавних и 

народних песама за приредбу 

поводом Дана школе 

Активно учествује на 

пробама 

 

Усклађује наставне 

обавезе ученика са 

пробама и осталим 

учесницима 

Води пробе 

пробе и увежбавање 

јавног наступа 

Тимски рад и припрема за јавни 

приказ наученог 

Припреме за јавни наступ – пробе 

са другим учесницима и јавни 

наступ за приредбу поводом Дана 

школе 

Активно учествује на 

пробама 

Поштује одабир 

гардеробе за наступ 

Усклађује наставне 

обавезе ученика са 

пробама и осталим 

учесницима 

Води пробе  

пробе и увежбавање 

јавног наступа 

Тимски рад и јавни приказ 

наученог 
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ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 

САДРЖАЈИ ПЛАНА Активност ученика 
Активност 

наставника 

Начин 

остваривања 
Циљеви и задаци 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 -
 Д

Е
Ц

Е
М

Б
А

Р
 

Увежбавање и извођење музике  

а) Певање песама (учење по слуху и 

учење песме са нотног текста)  

б) са савким гласом посебно а потом 

обједињено  

Индивидуално учење 

текста 

Певање песама, 

Самосталност, 

Изражајност  

Упоређивање  

Наводи, 

Комуницира, 

Дискутује, 

свира  

аудитива, 

дијалошка, 

демонстративна  

Неговање способности извођења 

музике певањем - неговање смисла 

за колективно музицирање (певање), 

за тимски  

Учење и увежбавање забавних и 

народних песама за приредбу 

поводом школске славе Светог Саве 

Активно учествује на 

пробама 

 

Усклађује наставне 

обавезе ученика са 

пробама и осталим 

учесницима 
Води пробе 

пробе и 

увежбавање јавног 

наступа 

Тимски рад и припрема за јавни 

приказ наученог 

Припреме за јавни наступ – пробе са 

другим учесницима за приредбу 

поводом школске славе Светог Саве 

Активно учествује на 

пробама 

Поштује одабир гардеробе 

за наступ 

Усклађује наставне 

обавезе ученика са 

пробама и осталим 

учесницима 

Води пробе  

пробе и јавни 

наступ 
Тимски рад и јавни приказ наученог 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

Припреме за јавни наступ – пробе са 

другим учесницима и јавни 

наступза приредбу поводом 

школске славе Светог Саве 

Активно учествује на 

пробама 

Поштује одабир гардеробе 

за наступ 

Усклађује наставне 

обавезе ученика са 

пробама и осталим 

учесницима 

Води пробе  

пробе и јавни 

наступ 
Тимски рад и јавни приказ наученог 

Ф
Е

Б
Р

У
А

 -
 

М
А

Р
Т

 

Увежбавање и извођење музике  

а) Певање песама (учење по слуху и 

учење песме са нотног текста)  

б) са савким гласом посебно а потом 

обједињено  

Индивидуално учење 

текста 

Певање песама, 
Самосталност, 

Изражајност  

Упоређивање  

Рад на дисању и 

вокализама за 
распевавање 

аудитива, 

дијалошка, 
демонстративна  

неговање способности извођења 

музике певањем - неговање смисла 
за колективно музицирање (певање), 

за тимски рад 

А
П

Р
И

Л
 -

 М
А

Ј
 Учење и увежбавање забавних и 

народних песама за приредбе 

поводом: 

-  реализације фестивала  

- завршне приредбе и испраћаја 

осмака и  за ученике четвртог 

разреда 

Активно учествује на 

пробама 

 

Усклађује наставне 

обавезе ученика са 

пробама и осталим 

учесницима 

Води пробе 

пробе и 

увежбавање јавног 

наступа 

Тимски рад и припрема за јавни 

приказ наученог 
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ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 

САДРЖАЈИ ПЛАНА Активност ученика 
Активност 

наставника 

Начин 

остваривања 
Циљеви и задаци 

Ј
У

Н
 

Припреме за јавни наступ – пробе 

са другим учесницима и јавни 

наступза приредбе поводом: 

-  реализације фестивала  

- завршне приредбе и испраћаја 

осмака и  за ученике четвртог 

разреда 

Активно учествује на 

пробама 

Поштује одабир 

гардеробе за наступ 

Усклађује наставне 

обавезе ученика са 

пробама и осталим 
учесницима 

Води пробе  

пробе и јавни 

наступ 

Тимски рад и јавни приказ 

наученог 

Анализа наступа и рада 

Развијање способности 

за грађење мелодије - 
креативност 

изражавање  

Усмерава, 

Анализира, 

Дискутује  

дијалошка - 
демонстративна  

Подстицање стваралачког 

ангажовања ученика  

Развијање музичке креативности  

Развијање способности за 
импровизацију мелодије  
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8.10. Годишњи план наставе у природи и екскурзија 

 

Полазни основ за планирање прописан је: 

 ПРАВИЛНИКОМ о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у 

основној школи,(„Службени гласник РС", број 30/2019од25. април 2019. године).ПРИМЕНА 

од школске 2019-2020. године. 

 ПРАВИЛНИКОМ о начину обављања организованог превоза деце, („Службени гласник 

РС“, број 52/2019 од 30. јула 2019. године). ПРИМЕНА од 01. септембра 2019. године. 

 

Стручно веће разредне наставе донело је предлог о избору дестинација за реализацију: 

1) наставе у природи. Предложена дестинација је: планина Рудник. Предложено време 

реализације је март 2022. године. 

2) једнодневних екскурзија: 

 Дестинација која је предложена за ученике разредне наставе је: Београд.  

Уважавајући мали број деце по разредима, предлажемо да сви ученици млађих разреда путују 

на једну дестинацију. 

Предложено време реализације излета је септембар 2021. године.  

 

Циљеви наставе у природи су: 

– очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног 

психофизичког и социјалног развоја; 

– стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања и 

коришћења слободног времена; 

– проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и 

друштвеном окружењу; 

– развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити 

природе; 

– социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање толеранције и 

одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу; 

– развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима; 

– развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно региона који 

се обилази. 

 

Циљ екскурзије: 

– непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање 

културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања образовно-васпитне улоге 

школе. 

 

Задаци наставе у природи: 

– побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика; 

– задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром; 

– очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и 

способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности; 

– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и 

уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним условима; 

– подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке задатке; 

– развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и животне 

средине и изграђивање еколошких навика; 

– упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места и 

околине; 

– упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева; 
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– упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање њихове 

повезаности и променљивости; 

– развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у обављању 

личне хигијене и бриге о себи; 

– разумевање и уважавање различитости међу појединцима; 

– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз одговарајуће 

активности. 

 

Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у природи; уочавање узрочно-последичних 

односа у конкретним природним и друштвеним условима; развијање интересовања за природу и 

еколошке навике; упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; развијање позитивног 

односа према: националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и 

навикама, као и позитивним социјалним односима. 

 

Садржаји наставе у природи и екскурзије су: 

– уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских одлика 

Републике Србије; 

– посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта биљака и животиња); 

– посете заштићеним природним подручјима (национални паркови, резервати, споменици 

природе и др.); 

– упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак музеја, 

културно-историјских споменика, етно-села, спомен-кућа знаменитих људи – научника, 

књижевника, уметника, војсковођа, државника и др.); 

– развијање способности оријентације у простору и времену; 

– обилазак разних типова пољопривредних површина и сточарских фарми (упознавање с 

производњом здраве хране); 

 

Носиоци припреме, организација и извођење наставе у природи и екскурзије 

– Планирани број ученика за реализацију школе у природи и екскурзије  накнадно ће се 

дефинисати.  

– Носиоци припреме, организације и извођења програма наставе у природи и екскурзије, као и 

стручне вође пута, су наставници разредне наставе (свако за своје одељење). 

– Предвиђено трајање школе у природи је 5 дана.  

– Предвиђено трајање екскурзије је један дан.  

– Техничку организацију пута врши туристичка агенција која поседује законом прописану 

лиценцу за организовање туристичког путовања. Поступак јавних набавки спроводи Комисија 

школе коју образује директор. Избор агенције за реализацију наставе у природи и екскурзије 

спроводи се у складу са Законом који уређује јавне набавке. 

 

Годишњи план организације и остваривања наставе у природи и екскурзије приказан је у 

Табели 69. 
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Годишњи план организације и остваривања наставе у природи и екскурзије 

 

Табела 69. 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

Д
о
 0

1
. 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
Р

А
 

Предлози Стручних већа и Одељењских већа 

о дестинацијама наставе у природи и 

екскурзија за све узрасте   

Руководиоци 

Стручних и 
одељењских већа 

Директор 

Педагог 

На седници Наставничког 
већа утврђен и усвојен 

предлог 

1
. 

и
 2

. 
н

е
д
ељ

а
 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
Р

А
 

Инфромисање родитеља о овим предлозима 

на родитељским састанцима и Савету 

родитеља  

Одељењске 

старешине 
Родитељи 

На одељењским 

родитељским састанцима 

и седници Савета 

родитеља 
Писмена сагласност 

родитеља и Савета 

родитеља 

Д
о

 1
5
. 

С
Е

П
Т

Е
-

М
Б

Р
А

 

Одређивањем дневница за наставнике на 

седници Савета родитеља  
Савет родитеља Усвојена висина дневница 

3
. 

и
 4

. 

н
е
д

е
љ

а
 

О
К

Т
О

Б
Р

А
 

Анкетирање родитеља о настави у природи и 

екскурзијама 

Руководиоци 
одељењских већа,  

ОС 
Припрема анкета  

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

Расписивање тендера, прикупљање понуда, 

састанци представника родитеља и избор 

агенција  

Директор 

Секретар  

Комисија 
Савет родитеља  

Прикупљена тендерска 
документација, одржани 

састанци и извршен избор  

П
р

ем
а

 

П
л

а
н

у
 у

 

К
А

Л
Е

-

Н
Д

А
Р

У
 

Реализација одабраних и одобрених 

дестинацијанаставе у природи и екскурзија 

Одељењске 
старешине 

Ученици 

Одржане ексурзије , 
излети и настава у 

природи  

П
о
сл

е 

р
е
а
л

и
за

ц
и

је
 

а
к

т
и

в
н

о
с
т
и

 

Анализа реализоване наставе у природи и 

екскурзија на родитељским састанцима, 

седници Наставничког већа, Савету 

родитеља и Школском одбору 

ОС 

Вође пута 
Наставничко веће 

Савет родитеља 

Школски одбор 
Директор  

Одржани родитељски 

састанци и седнице  

П
о
сл

е 

р
е
а
л

и
за

ц
и

је
 

а
к

т
и

в
н

о
с
т
и

 

Постављање паноа са сликама на огласне 

табле у одељењу,  прикази реализованих 

активности на сајту школе и у Летопису 

школе 

ОС 
Наставник 

задужен за сајт и 

Летопис школе 

Урађен Извештај 

екскурзија и наставе у 
природи  
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9. ПОСЕБНИ ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ  

9.1. Годишњи план сарадње са породицом 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно другим законским 

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

Области, садржаји и облици сарадње са родитељима, односно другим законским заступницима деце 

и ученика, обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне и остале 

активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, 

организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, 

као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја. Ова сарадња 

планирана је годишњим планом (Табела 70), а реализује се: кроз индивидуалне и групне разговоре, 

одељењске и повремене опште родитељске састанке, рад Савета родитеља школе и укључивање 

родитеља у разне културне, друштвене, хуманитарне спортске и пројектне активности. Родитељи 

имају своје представнике у Школском одбору, које бирају из чланова Савета родитеља школе. Савет 

родитеља школе бира се сваке школске године до 15. септембра, чине га по један представник сваког 

одељења школе. Годишњим планом рада прецизније се одређује рад Савета родитеља школе. 

 

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког 

полугодишта, организује анкетирање родитеља, односно другог законског заступника, у погледу 

њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно 

полугодиште. Мишљење родитеља, односно другог законског заступника, добијено као резултат 

анкетирања, узима се у обзир у поступку вредновања квалитета рада школе. 

 

Годишњи план сарадње са породицом 

Табела 70. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини  

реализације 

и исходи 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

п
р

в
а
 н

ед
ељ

а
 

Први родитељски састанци: 

- избор родитеља по одељењима у савет родитеља 

Школе (председник, заменик и записничар Савета 

родитеља и члан Општинског савета родитеља) и у 

Стручне активе и Тимове Школе 

- информисање родитеља о: изменама у Законима и 

Програмима наставе и учења, упознавање са 
Календаром рада школе, распоредом часова, терминима 

за индивидуалне разговоре и избору дестинација за 

излете, наставу у природи и ексурзије, врши се избор 

представника у Савет родитеља школе у сваком 
одељењу 

Одељењске 

старешине 

Одржани 
родитељски 

састанци  

Т
О

К
О

М
  
Г

О
Д

И
Н

Е
 

О
б
а
в

е
зн

о
 п

о
с
л

е
 

с
в

а
к

о
г 

т
р

о
м

е
се

ч
ја

 

Родитељски сатанци током године на којима се разматрају 

теме о: 

- здрављу, психофизичком и социјалном развоју ученика 

- успех одељења, васпитне и дисциплинске мере 
- реализација образовно-васпитног рада (редовна настава, 

допунска, додатна, такмичења, пробна тестирања итд.)  

Одељењске 

старешине 

Одржани 

родитељски 

састанци 

Записници и 
евиденција у 

есДневнику 

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Индивидуални разговори, саветодавни рад и помоћ у 

решавању проблема везаних за ученике 

Одељењске 
старешине 

Педагог 

Директор 

Индивидуални 
разговори, помоћ и 

упућивање у друге 

институције 

 



240 

 

 

М
А

Р
Т

- 

А
П

Р
И

Л
 

Учешће родитеља у избору уџбеника  

Савет родитеља 

Директор 

Педагог 
 

Информисање 
родитеља о избору 

уџбеника  

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Присуство часовима у данима отворених врата  
Родитељи 

Наставници 

Једном месечно 
према планираном 

распореду 

Ј
А

Н
У

А
Р

  

и
 Ј

У
Н

 

Анкетирање родитеља о квалитету сарадње школе 

са породицом и анкетирање родитеља у процесу 

самовредновања рада школе  

Тим за 

самовредновање 
Родитељи 

Савет родитеља 

Одељенске 
старешине 

Анкетирање 

родитеља по плану 

Тима за 
самовредновање 

Попуњене анкете 

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Ангажовање родитеља  у Стручним активима 

Тимовима у Школи: 

- Стручни актив за развојно планирање, 
- Тиму за Инклузивно образовање, 

- Тиму за заштиту,  

- Тиму за самовредновање, и 
- Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Чланови Тимова 
Родитељи 

 

Активно учешће 

родитеља  на 

седницама Стручних 
актива и Тимова  

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Информисање родитеља:  

- на огласној табли школе информације о Календару 

рада, распореду рада, сменама и распореду звона, 
терминима за индивидуалне разговоре, писменим 

проверама ученика током године 

- разна обавештења и информације о активностима, 
посебно резултатима са такмичења на сајту школе  

Лице за 
ажурирање сајта 

Наставници 

Директор 
Педагог 

 

Израда - постављена 
обавештења   

 

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Присуство родитеља разним културним и 

друштвеним активностима школе: 

(приредбе, прославе, креативне радионице, реализација 
наставе, реализација хуманитарних активности, 

присуство промоцији најуспешнијих ученика 8. разреда 

и промоција најуспешнијих такмичара, ученика носиоца 
Вукове дипломе) 

Директор 
Ученици 

Родитељи 

Присуство родитеља 

на наведеним 

културним и 
друштвеним 

активностима школе 

Заједничка 
промоција најбољих 

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Разне акције родитеља  
-преко Градског савета родитеља реализација 

предавања за родитеље и ученике о превенцији болести 

зависности, учешће у пројектима  

Чланови Савета 

родитеља  
Педагог 

Адекватна 

предавањаза 

родитеље 
Реализовани 

пројекти школе 

 
 

 

9.2. Годишњиплан сарадње са локалном самоуправом 

Сарадња са локалном самоуправом реализоваће се на основу Годишњег плана сарадње са локалном 

самоуправом (Табела 71). Школа прати и укључује се у дешавања на територији јединице локалне 

самоуправе и заједно са њеним представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито о 

питањима од којих зависи развитак школе. Као оснивач школе локална самоуправа значајно утиче 

на рад школе, а првенствено кроз различите облике финансирања, од свакодневног рада, до 

унапређења материјално-техничких услова. 
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Годишњи план сарадње са локалном самоуправом 

Табела 71. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

Д
о
 1

5
. 

С
Е

П
Т

Е
-

М
Б

Р
А

 

Достављање свих Извештаја о раду школе 

у претходној школској години  

Директор 

Секретар 

 

Секретар школе доставља 

извештаје Општинској 

просветној инспекцији  

Д
о
 1

5
. 

С
Е

П
Т

Е
-

М
Б

Р
А

 

Достављање Годишњег плана рада школе 

за наредну годину и Школског програма 

(који се доноси за 4 године) 

Директор 

Секретар 

Секретар школе доставља 

документ Општинској 

просветној инспекцији  

Д
о
 0

7
. 

С
Е

П
Т

Е
-

М
Б

Р
А

 

Спискови ученика и наставника који 

имају право на месечне карте за градски 

превоз (материјална накнада за исте)  

 Наставници  
Секретар  

Рачуновођа 

Секретар школе доставља 
спискове надлежној 

служби 

М
ес

еч
н

о
 

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Израда различитих финансијских 

извештаја и финансијских планова, 

рачуни, изводи, потраживања школе, 

полугодишњи и годишњи извештаји  

Директор   

Рачуновођа 

Рачуновођадоставља 

податке сектору за 

друштвене делатности  

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 п
о

 

п
о

т
р

е
б

и
 

Избор предсавника локалне самоуправе у 

Школски одбор  

Директор  
Секретар 

Школски одбор 

 

Секретар доставља захтев у 

складу са процедуром када 
је то потребно  

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Учешће на пројектима за средства 

унапређења материјално-техничких 

услова рада  

Директор 
Секретар 

Рачуновођа 

Достављање потребне 
документације на конкурс  

 

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

п
о

 п
о

зи
в

у
 

Присуство раличитим састанцима 

везаним за рад школе  

Директор 

Секретар 
Рачуновођа 

Активно учешће 

директора, секретара, 
рачуновође 

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

п
о

 п
о

зи
в

у
 

Присуство представника локалне 

самоуправе у неким активностима школе  

Директор 
 

Прослеве Дана школе, 
Светог Саве 

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

  

Разни инспекцијски прегледи везани за 

припремљеност школе за рад  током 

године  

Директор 

Секретар  
Контрола рада школе од 

стране инспектора  

Т
О

К
О

М
 Г

О
Д

И
Н

Е
  

п
о

 п
о
т
р

е
б
и

 

Сарадња са покрајинским, градским и 

општинским органима и службама 

надлежним за друштвене делатности: 

- евиденција о редовном похађању наставе 

свих уписаних ученика и евиденција о деци 
доспелој за упис у први разред, 

- евиденција изостанака ученика  дуже од 15 

дана 

Представници органа 

и служби 

Наставници 
ОС 

Директор 

Педагог 

 

Евиденција о редовном 

похађању наставе свих 

уписаних ученика 

Евиденција о деци доспелој за 

упис у први разред 

Евиденција изостанака 

ученика  дуже од 15 дана 
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Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

  

п
о
 п

о
т
р

е
б
и

 

Сарадња са Градским тимом за заштиту 

деце од насиља – превенција, стручна помоћ 

и евиденција 

Представници Тима 

за заштиту 

Наставници 
 ОС 

Директор 

Педагог 

Превенција, стручна помоћ и 
евиденција 

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

  

п
о
 п

о
т
р

е
б
и

 

Сарадња са Министарством просвете, 

науке и технолошког развоја: 

- предузимање мера да сви облици васпитно-

образовног рада теку без застоја и проблема,  
- предузимање мера да ученици Школе буду 

заштићени од свих облика дискриминације и 

насиља 

Представници 

министарства 
Наставници 

ОС 

Директор 

Педагог 

Предузимање свих Законом 

прописаних мера 

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

  

п
о
 п

о
т
р

е
б
и

 

Сарадња са Министарством саобраћаја и 

телекомуникација: 

- предузимање мера да саобраћајна 

сигнализација у околини Школе буде 

постављена на начин  на који ће се 
обезбедити максимална безбедност ученика 

приликом доласка и одласка из Школе 

Представници 
министарства 

Директор 

 

Постављање и одржавање  

саобраћајне сигнализације 

од стране надлежне службе 

Т
О

К
О

М
 Г

О
Д

И
Н

Е
  

п
о

 п
д

о
г
о
в

о
р

у
 

Сарадња са Министарством унутрашњих 

послова: 

- обилазак Школе и околине од стране 

патроле ПУ Петроварадин,  ради 

контролисања услова за несметан рад Школе 
и спречавање настанка потенцијалних 

проблема 

- превенција и спречавање малолетничке 
делинквенције 

- безбедно путовање ученика на излете и 

екскурзије 

Представници ПУ  

Инспектори службе 
за малолетничку 

делинквенцију 

Директор 

Превенција, стручна помоћ и 

евиденција 

Превенција и спречавање 

малолетничке делинквенције 
Превенција и појачана 

контрола возача и аутобуса 

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

  

п
о

 д
о

г
о
в

о
р

у
 

Сарадња са ПУ Нови Сад: 
- предавање „Безбедност деце у саобраћају“ 

Представници ПУ 
Директор 

Педагог 

ОС  
Ученици  

Предавања за ученике 
Евиденција у есДневнику 

Т
О

К
О

М
 Г

О
Д

И
Н

Е
  

п
о
 д

о
г
о
в

о
р

у
 

Сарадња са ПУ Пероварадин – 

организација и реализација предавања  за 

ученике 1, 3, 5. разреда по темама: 
- Безбедност деце у саобраћају; 

- Полиција у служби грађана; 

- Насиље као негативна друштвена појава; 
- Превенција и заштита деце од опојних 

дрога и алкохола; 

- Безбедно коришћење интернета и 

друштвенихмрежа; 
- Превенција и заштита деце од трговине 

људима; 

- Заштита од техничко-технолошких 
опасности и природних непогода 

Представници ПУ 

Директор 

Педагог 

ОС  
Ученици  

Реализација планираних 

предавања 

Евиденција у есДневнику 
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9.3. Годишњи план рада школске библиотеке 

Школска библиотека је место библиотечко-информационе, васпитно-образовне и културне 

активности школе. У школској библиотеци прикупља се, обрађује и ученицима, наставницима и 

стручним сарадницима даје на коришћење библиотечко-информациона грађа (књиге, лексикони, 

енциклопедије, речници, серијске публикације и др.) и извори. Библиотека у свом фонду прикупља 

уџбенике и друга наставна средства намењена ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, 

као и стручну литературу за наставнике и стручне сараднике. Задатак школске библиотеке је да код 

ученика развија навике читања и коришћења библиотечких услуга, као и да ученике оспособљава 

да користе информације у свим облицима и на свим медијима и омогући им да овладају вештинама 

потребним за учење у току целог живота. Годишњи план рада школске библиотеке приказан је у 

Табели 72. 

 

Годишњи план рада школске библиотеке 

Табела 72. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 

CAДPЖAJИ ПЛАНАИ 

АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини  реализације 

и исходи 

Т
О

К
О

М
  
Г

О
Д

И
Н

Е
 Вођење евиденције о књижном фонду 

у складу са прописима за библиотеке  
Библиотекар Евиденција и ажурирање 

Набавка библиотечке грађе, њено 

инвентарисање, сигнирање и 

каталогизација  

Библиотекар 
Отварање картица за нову грађу 
одмах по њеном набављању  

Издавање библиотечке грађе на 

употребу ученицима и наставницима 

(задуживање и раздуживање )  

Библиотекар 
Корисници  

Евиденција уредна и 
благовремено вођена  

С
Е

П
Т

Е
-

М
Б

А
Р

 

Упознавање ученика 1. разреда са 

библиотеком и начином њеног рада  

Наставници 

разредне наставе 1. 

разреда 
Библиотекар 

Посета свих ученика одељења 1. 

разреда школској библиотеци  

П
о

 

п
о

т
р

е
б

и
 

Обучавање ученика у коришћењу 

стручног фонда школске библиотеке  

Библиотекар  

Наставници српског 
језика  

Увек када ученици први пут 

користе ову грађу  

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

 и
 с

в
а

к
и

 

м
ес

е
ц

 

Израда годишњег и месечних планова 

рада библиотеке 
Библиотекар Урађени  планови 

Т
О

К
О

М
 Г

О
Д

И
Н

Е
 Помоћ у организацији и реализацији 

часова редовне наставе српског језика 

и других предмета у читаоници  

Наставници српског 
језика 

Наставници 

разредне наставе 
Библиотекар 

Сарадања са предметним 

наставницима и припрема 

додатне наставне грађе  

Помоћ у реализацији активности у 

читалачком клубу и покретању 

активности читалачака значка  

Наставници српског 

језика 

Наставници 
разредне наставе 

Библиотекар 

Сарадња са наставником који 
води читалачки клуб, 

наставницима српског језика и 

наставницима разредне наставе 
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С
в

а
к

о
-

д
н

е
в

н
о
 

Пружање помоћи ученицима при 

избору литерартуре  
Библиотекар 

Пружање помоћи посебно 
ученицима разредне наставе  

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Пружање помоћи у организовању 

тематских изложби (знамените 

личности, јубилеји, чување језика) 

Библиотекар  

Наставници  
Прикупљање грађе и прилога  

Н
а
јм

а
њ

е 

је
д
н

о
м

 у
 

п
о
л

у
г
о

-

д
и

ш
т
у

 

Сарадња са сеоском и градском 

библиотеком -посета и размена 

искуства у раду  

Библиотекар Обилазак градске библиотеке  

А
П

Р
И

Л
 Обележавање Светског дана књиге – 

листа најчитанијих књига за све 

узрасте и постављање на сајту школе 

и у библиотеци 

Библиотекар  

Наставници српског 

језика  

Постављена листа на сајту и у 
библиотеци  

М
А

Ј
 и

 

Ј
У

Н
 

Акција сакупљања књига од ученика 

школе  

Одељењске 
старешине 

Библиотекар 

Евиденција о поклоњеним - 

добијеним књигама  

Ј
У

Н
 и

 

А
В

Г
У

С
Т

 

Расходовање оштећених и дотрајалих 

књига  
Библиотекар 

Евиденција о расходованим 

књигама  

Ј
У

Н
 и

 

А
В

Г
У

С
Т

 

Предлог набавке нових књига према 

потребама школе - праћење издавачке 

делатности 

Библиотекар 

Списак књига које треба 

набавитина основу предлога 

(захтева) наставника и ученика 

 

У школи постоји и сваке године се организује, у склопу ваннаставних акривноси, Библиотечка 

секције, а план рада исте је саставни део Годишњег плана рада школе. 
 

9.4. Годишњи план здравствене заштите 

Школа сарађује са здравственим установама у спровођењу здравствене заштите ученика, у складу 

са Законом. Годишњим планом здравствене заштите (Табела 73) обухваћени су ученици од првог 

до осмог разреда основне школе. 

 

Циљеви плана здравствене заштите:  

 стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здравим начинима живота, 

здраве исхране и развоја;  

 унапређење хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно делују на 

здравље;  

 остваривање активних односа у сарадњи школе, породице и заједнице на развоју, заштити и 

унапређењу здравља ученика;  

 развијање свести о важности превенције и заштите здравља уста и зуба,  

 развијање свести о правилном држању тела, учесталости деформитета кичме, превентивним 

активностима;  

 развијање свести о здравом начину исхране.  

 



245 

 

У школи план здравственог васпитања реализују здравствени и просветни радници, али и стручни 

сарадници, родитељи и представници друштвене заједнице. Здравствене активности се реализују у 

оквиру:  

 редовне наставе (уграђивањем садржаја из програма кроз часове разредне и предметне наставе)  

 ваннаставних активности (акција на уређењу школске средине, организовање школске ужине, 

акција посвећених здравој исхрани и здравим стиловима живота, ...)  

 ваншколских активности ( акција уређења зелене површине, сарадња са заједницом у 

организовању најразличитијих садржаја везаних за креативно и рекреативно коришћење 

слободног времена, ...)  

 израда паноа који прате обележавање датума битних за заштиту здравља.  

 

Здравствена заштита ученика се врши по плану здравствене службе Дома здравља Буковац и Нови 

Сад.  

Неопходно је да здравствено васпитање буде инкорпорирано у живот и рад школе, а када се ради о 

његовом информатвном аспекту, да се реализује што чешће применом активних метода и путем 

групног рада, а не само фронталним монолозима предавача. Поред истакнутих активности, школа 

ће реализовати активности у овиру здравственог васпитања. У разредној настави, интегрисано или 

на посебним часовима одељењске заједнице. У предметној настави, у петом разреду кроз обавезну 

ваннаставну активност – физичке активности, а у осталим разредима кроз часове одељењског 

старешине. 

 

Саветовалиште за младе планирало је да са ученицима обради следеће теме: 

 Лична хигијена 

 Правилна исхрана 

 Заштита репродуктивног здравља младих 

 Превенција болести зависности (наркоманија и алкохолизам) 

 Превенција пушења 

 Превенција вршњачког насиља 

 Превенција проблемске употребе интернета 

 Превенција коцкања 

 

Годишњи план здравствене заштите ученика 

Табела 73. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

С
Е

П
Т

Е
-

М
Б

А
Р

 Израда и усвајање плана здравствене 

заштите ученика школе за школску 

годину 

Директор 

Наставници 
Педагог 

Годишњи план здравствене 

заштите у склопу Годишњег 
план рада школе 

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 Одржавање личне хигијене сваког 

ученика, просторије за поделу ужине, 

санитарних чворова, учионица и 

школског простора 

Одељењске 

старешине 

Ученици 
Наставници 

Помоћно 

особље школе 

Евиденција  

П
Р

Е
М

А
 

К
А

Л
Е

Н
Д

А
Р

У
 

З
Д

Р
А

В
С

Т
В

Е
Н

Е
 

У
С

Т
А

Н
О

В
Е

 

Систематски прегледи ученика 
Дом здравља 
Родитељи 

Ученици 

Здравствени картони  
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Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Стоматолошки прегледи  
Дом здравља 
Родитељи 

Ученици 

Здравствени картони  
П

Р
Е

Д
  

И
З

Л
Е

Т
 –

 

Е
К

С
К

У
-

Р
З

И
Ј
У

 
Систематски прегледи ученика који иду 

на наставу у природи, излете и/или 

екскурзије 

Дом здравља 

Родитељи 

Ученици 

Потврда и здравствени картони  

П
Р

Е
М

А
 К

А
Л

Е
Н

Д
А

Р
У

 

З
Д

Р
А

В
С

Т
В

Е
Н

Е
 

У
С

Т
А

Н
О

В
Е

 

Реализација предавања у договору са 

здравственим институцијама локалне 

самоуправе: 

- према избору тема Дома здравља, а које се 

односе на одређени узраст (од личне хигијене, 
преко здраве исхране, промена у пубертету до 

бављења спортом и заштите од алкохола, 

дувана и психоактивних супстанци) 
- према избору тема Саветовалишта за младе 

(болести зависности) 

Здравствена 

институција  
Педагог 

Директор 

 

Реализована предавања 

Евиденција у есДневницима  

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Обележавање значајних датума везаних 

за здравствену превенцију  

Одељењске 

старешине 
 

Одржани ЧОС-ови 

евидентирани у есДневнику 

Т
О

К
О

М
  

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Бављење спортом - сви часови физичког 

васпитања, часови спортских секција, 

боравак на настви у природи и излету 

Наставници 

физичког 

васпитања 
Одељењске 

старешине 

Ученици 

Одржани часови физичког 

васпитања, секција, такмичења 

у овој области, турнира, 
рекреација током наставе у 

природи, излета и екскурзија 

Евиденција у есДневнику 

Т
О

К
О

М
  

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Континуирана сарадња са: 

Домом здравља Буковац и Нови Сад 

Заводом за јавно здравље Војводине - 

Нови Сад;  

Саветовалиштем за младе - Нови Сад 

Црвеним крстом - Нови Сад 

Наставници  

Педагог 
Директор 

Евиденција у есДневницима  

 

 

9.5. Годишњи план социјалне заштите ученика 

Школа у сарадњи са надлежним установама брине о социјалној заштити, посебно ученика из 

осетљивих друштвених група, на основу Годишњег плана социјалне заштите (Табела 74). Уколико 

је потребно школа ће организовати прикупљање средстава за ове сврхе кроз акције школског спорта, 

волонтирања и других добротворних акција.  

 

Школа посебно води рачуна о ученицима који имају потешкоће у породичном окружењу –породица 

у процедури развода брака, лоши узајамни односи родитеља, озбиљнија болест ужег члана породице 

или ученика, тешки материјални услови, поремећаји понашања родитеља или ученика, болести 

зависности родитеља или ученика, други поремећаји понашања – бежање из школе, крађа, 

припадност деструктивној групи. За ове ученике организују се посебне активности у сарадњи са 

локалном заједницом, пре свега Центром за социјални рад. 
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Годишњи план социјалне заштите ученика 

Табела 74. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 

CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини реализације 

и исходи 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 –

 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 и

  

Т
о
к

о
м

 г
о
д
и

н
е 

Идентификација ученика са тешкоћама у 

емоционалном развоју, сазревању, 

променама у понашању, тешкоћама у 

напредовању и тежим породичним 

проблемима  

Родитељи 

Педагог 

ОС 
Наставници 

ЦСР 

Подаци из упитника за 
радитеље ученика првог 

разреда, разговор са 

родитељима, подаци Центра за 
социјални рад (ЦСР), разговор 

са ученицима, ОС, 

наставницима.  

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Рад са родитељима на оснаживању за 

решавање проблема ученика који су 

последица поремећених породичних односа  

Родитељи 
Педагог 

ОС 

Наставници 
ЦСР 

Саветодавно – инструктивни 
рад са родитељима и ученицима  

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Оспособљавање родитеља за решавање 

проблема који се односе на понашање 

ученика  

Родитељи 

Педагог 

ОС 
Наставници 

ЦСР 

Саветодавно – инструктивни 

рад са родитељима 

П
Р

Е
М

А
 

П
О

Т
Р

Е
Б

И
 

Сарадња са социјалним институцијама  

ЦСР 

Представници 
школе  

Предавања, саветодавни 
разговори, тематско – 

едукативне радионице, студије 

случаја  

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Посредовање у остваривању права на 

материјалну помоћ /уџбеници, настава у 

природи, екскурзије, лечења, летовање/  

ОС 

Наставници 
ЦСР 

Црвени крст  

Упућивање дописа 

одговарајућој институцији и 

разговори са родитељима  

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Организација хуманитарних акција  

Подмладак 
Црвеног крста 

Ученички 

парламент 
Наставници 

Ученици 

Договор са родитељима, 

ученицима и наставницима 

Додела хуманитарне помоћи 
угроженим ученицима 

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Донације у пројектима за ове ученике  

Реализатори 

пројеката и 
организације 

које га 

финасирају  

У оквиру пројеката обезбеђена 
средства и помоћ овим 

ученицима  

 

 

9.6. Годишњи план заштите животне средине 

Заштита животне средине обухвата активности усмерене на развој еколошке свести, као и очување 

природних ресурса. Очување природних ресурса односи се и на упознавање са коришћењем и 

рационалном употребом тих ресурса у области енергетике. Школа доприноси заштити животне 

средине остваривањем програма заштите животне средине - локалним еколошким акцијама, 

заједничким активностима школе, родитеља и јединице локалне самоуправе у анализи стања 

животне средине и акција за заштиту животне средине.  
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У оквиру годишњег плана (Табела 75.) ученици се информишу о значају очувања животне средине, 

са посебним освртом на њихов лични допринос и ангажовање у реализацију акција на нивоу школе 

и ликалне заједнице. У реализацији програма највише се ангажује биолошко-еколошка секција и 

Тим за естетско-еколошко уређење школе. На часовима одељењског старешине у свим узрастима 

обрађују се одређене теме. Посебне активности реализују наставници биологије у редовоној настави 

и у раду еколошке секције. У редовној настави приликом обраде пригодних тема (свет око нас, 

природа и друштво, географија, биологија, физика, хемија, техника и технологија) ученици ће 

добити информације о загађивачима ваздуха, глобалном отопљавању, променама у клими и 

њиховом утицају на живот на планети, значају одрживе енергије, значају селекције отпада, 

рециклаже истог, заштити вода, шума, утицају отпада, посебно пластике на животну средину, 

опасности од пожара и поплава. 

 

Годишњи план заштите животне средине 

Табела 75. 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 

CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начини  реализације 

и исходи 

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

(п
р

е
м

а
 

п
л

а
н

о
в

и
м

а
 

Ч
О

С
) Реализација адекватних Тема на часу 

одељењских старешина (ЧОС) од 1. до 8. 

разреда 

Одељењске 

старешине  

На ЧОС-овима планираним у 

току школске године 

Т
О

К
О

М
 Г

О
Д

И
Н

Е
 

(п
р

е
м

а
 п

л
а

н
о

в
и

м
а
 с

е
к

ц
и

је
) 

Рад биолошко-еколошке секције: 

- Организовати рад школе у функцији 

очувања животне средине 

- Неговати цвеће у школским 

просторијама и дворишту 

- Израда и постављање едукативних 

паноа 

- Обележавање дана борбе против 

пушења, Дана вода, Дана планете Земље, 

Дана озонског омотача 

- Учествовати у еко-кампу 

- Учествовати у манифестацији 

Новосадско пролеће 

Наставник 
задужен за рад 

биолошко-

еколошке 

секције,  
Чланови секције 

 

Рад секције и чланова на 
реализацији набројаних 

активности 

Укључивање ученика у рад 

Т
О

К
О

М
 Г

О
Д

И
Н

Е
 

(п
р

е
м

а
 п

л
а

н
о

в
и

м
а
 

л
о

к
а
л

н
е 

 

с
а

м
о
у

п
р

а
в

е
) Сакупљење секундарних сировина на 

нивоу школе: 

- акција сакупљања старог папира  

- одлагање прикупљених чепова 

- одлагање отпада у школи у посебне 

контејнере 

Одељењске 
старешине 

Ученици 

Чланови 
еколошке 

секције  

Током године редовно 

сакупљање и одлагање 

отпада и секундарних 
сировина  

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Одржавање бисте Милице Стојадиновић 

Српкиње и спомен плоче у школи 
Чланови секције 

Чистачице  и чланови 

биолошко-еколошке  

секције 

одржавају бисту 

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Свакодневно одржавати чистоћу 

учионца, ходника и других просторија у 

школи 

Одељењске 

старешине 
Ученици 

Чистачице 

На крају наставе ученици за 
собом очисте смеће  
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Д
Е

Ц
Е

-

М
Б

А
Р

 и
 

М
А

Ј
 

Два пута годишње детаљно спремање 

учионице 

Одељењске 

старешине 
Ученици 

Чистачице 

Ученици детаљно спремају 
учионицу 

О
К

Т
О

-

Б
А

Р
 

Сакупљање опалог лишћа 

Одељењске 

старешине 

Ученици 

Чланови секције 

Опало лишће сакупљено у 

велике џакове 

 

 

9.7. Годишњи план безбедности и здравља на раду 

Годишњи план безбедности и здравља на раду (Табела 76) обухвата заједничке активности школе, 

родитеља, односно других законских заступника и јединице локалне самоуправе, усмерене на развој 

свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду. У реализацији садржаја из 

овог програма значајно учешће имају представници ПУ. 

 

У циљу заштите и безбедности ученика, Школа предузима следеће мере: 

1) свакодневна сарадња са државним органима и органима јединице локалне самоуправе; 

2) дежурство наставника, ученика и помоћно – техничког особља; 

3) осигурање ученика уз сагласност родитеља; 

4) обезбеђивање свих елемената заштите од пожара, поплава, удара грома и других елементарних 

непогода које могу угрозити безбедност ученика Школе; 

5) заштита и безбедност ученика, утврђена Законом и општим актом Школе. 

 

У поступку прописивања и извршавања мера заштите и безбедности ученика Школа сарађује 

са: 

1) Покрајинским органима и службама друштвене делатности у Новом Саду; 

2) Секретаријатом за образовање и културу Нови Сад; 

3) Министарством просвете, науке и технолошког развоја – Школска управа Нови Сад; 

4) Министарством саобраћаја и телекомуникација; 

5) Министарством унутрашњих послова - одељење Петроварадин, Нови Сад; 

6) Центром за социјални рад Нови Сад 

7) Сарадња са родитељима. 

 

Дежурство у школи 

Дежурство у Школи изводе дежурни наставници, главни дежурни наставник и помоћно – техничко 

особље у зависности од рада пре или поподне, у складу са процесом наставе, а према претходно 

прописаном Плану дежурства у школи. Дежурство почиње 30 минута пре почетка наставе, а 

завршава се 15 минута након завршетка последњег часа. Дежурство у школском дворишту реализују 

наставници. 

Школа ради у две смене, и сваког дана има 5 дежурних наставника, а сменом руководи главни 

дежурни наставник. 

 

Главни дежурни наставник обавезан је да на дежурство дође 30 минута пре почетка наставе и води 

рачуна о благовременом почетку натаве. У случају недоласка неког наставника у Школу, 

обавештава управу Школе, како би се предузеле мере за обезбеђивање замене. Координира рад 

осталих дежурних наставника, решава евентуалне конфликте међу ученицима и брине о њиховој 

општој безбедности у Школи. Све промене уписује у Књигу дежурства и о томе  обавештава 

директора Школе.  
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Дежурни натавници обавезни су да на дежурство дођу 20 минута пре почетка наставе, да се јаве 

главном дежурном, обављају дежурство у делу школе предвиђеним распоредом дежурства, а о свим 

уоченим променама обавештавају главног дежурног и омогућују безбедан улазак и излазак ученика 

из Школе. У периоду лепог времена, сви дежурни наставници, осим главног дежурног, за време 

великог одмора заједно са ученицима излазе у двориште и старају се о одржавању реда приликом 

изласка и уласка ученика у школску зграду. 

Сви наставници на крају сваког часа, односно наставе, напуштају учионицу (кабинет)  тек пошто из 

ње испрате све ученике. 

 

Наставник који организује допунски час или неке друге активности, дужан је да брине о боравку 

ученика од почетка до краја ових активности. 

 

Директор школе одговоран је за израду распореда дежурства и контролу његовог извршења. 

Помоћно-техничко особље помаже у раду дежурним наставницима, дежура на свом радном месту 

и не удаљава се са њега без дозволе директора или дежурног наставника. У сарадњи са дежурним 

наставницима проверава разлоге доласка страних лица у Школу и прати њихово кретање у школској 

згради.Помоћно-техничко особље и дежурни ученици дужни су да се старају о томе да за време 

трајања часа улазна врата Школе буду  закључана или под сталним надзором, да дозволеулазак 

лицима чији је долазак у школу најављен, а осталима тек након утврђивања разлога посете. 

 

Годишњи план безбедности и здравља на раду 

Табела 76. 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 
CAДPЖAJИ ПЛАНА И АКТИВНОСТИ 

Носиоци активности 

и сарадници 

Начин и исходи 

индикатори 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

–
 О

К
Т

О
Б

А
Р

 

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Побољшање безбедности у саобраћају 

запослених и ученика: 

- предавања саобраћане полиције за 

ученике 1. разреда  
- набавка саобраћајних знакова и бојење 

пешачких прелаза 

Директор Наставници 

Ученици 

Координатор 

саобраћајне секције 
Представници 

саобраћајне полиције 

Предавање представника 

саобраћајне полиције 

Допис – захтев за набавку 
саобраћајних знакова 

Т
О

К
О

М
 

Ј
Е

С
Е

Н
И

 

Сакупљање опалог лишћа у циљу 

превентиве од пожара 

Чланови биолошко-
еколошке  

секције 

Помоћно особље 

Чишћење нагмиланог 

лишћа 

Т
О

К
О

М
 З

И
М

С
К

И
Х

 

М
Е

С
Е

Ц
И

 

Уклањање снега и леда на прилазима 

школи (тротоарима, улазима у школу и 

школском двришту и укалањање леденица 

са крова изнад улаза) 

Помоћно особље 
Уклањање снега и леда са 

критичних локација  

Предавање у склопу ЧОС о могућим 

повредама при грудвању 

Одељењске старешине  

Ученици 

Превенција повреда 

ученика 

Т
О

К
О

М
 

Г
О

Д
И

Н
Е

 

Даље унапређење видео-надзора  Директор и секретар 

Постављање нових камера 

на места која до сада нису 
покривена виде надзором 
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9.8. Годишњи план транзиције 

Годишњи план за транзицију представа активности о размени информација  и подршкa  транзицији 

деце  са једног на други ниво образовања или преласка у другу школу. Приказан је у Табели 77. 

 

Годишњи план  транзиције 

Табела 77. 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 

CAДPЖAJИ ПЛАНА И 

АКТИВНОСТИ 

Носиоци 

активности 

и сарадници 

Начин и исходи 

индикатори 

 
ПЛАН ТРАНЗИЦИЈЕ ПРИ ПРЕЛАСКУ ИЗ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

У ОСНОВНУ ШКОЛУ 

т
о

к
о

м
 д

р
у

г
о

г 

п
о

л
у

г
о

д
и

ш
т
е,

 

д
о

 п
о

ч
ет

к
а
 

у
п

и
са

 1
. 
а

п
р

и
л

а
 

Педагошки профил, мере 

индивидуализације (врсте 

прилагођавања) или ИОП,  

уз евалуацију (прослеђује СТИО тим 

предшколске  установе , СТИО тиму 

основне школе  уз ПИСМЕНУ 

САГЛАСНОСТ РОДИТЕЉА 

Чланови тима 

за ИОП 

Достављена Писана евиденција од 
стране СТИО тима предшколске 

установе 

п
р

и
л

и
к

о
м

 

т
ес

т
и

р
а
њ

а
 

д
ет

ет
а

 

Уверење о похађању ППП и портфолио 

(продукти, цртежи, искази...) који се 

налазе код родитеља 

Педагог, 

родитељ 

Достављен Портфолио са 
продуктима рада у предшколској 

установи 

о
д

 

1
. 

а
п

р
и

л
а
 

Сарадњу између установа иницира 

СТИО основне школе, писменим путем 

(након уписа и тестирања) 

 
Чланови тима, 

педагог 

Ако има потребе након уписа и 
тестирања остварује се сарадња са 

предшколском установом 

т
о
к

о
м

 п
р

в
о
г 

п
о
л

у
г
о
д
и

ш
т
а
 

Током првог полугодишта 1. разреда 

препоручује се да се у раду са дететом 

из осетљивих група које полази у 

школу, успостави менторски однос 

између васпитача и наставника 

разредне наставе 

Васпитачица 

из 
предшколске  

установе,  

наставник 
разредне 

наставе из 

школе 

У зависности од постигнућа 

ученика остварује се сарадња са  

васпитачем из предшколске 
установе 

К
о

н
т
и

н
у
и

р
а
н

о
 

Сарадња СТИО тимова обе установе 

треба да је активна све док је подршка 

ове врсте потребна 

Васпитачица 
из 

предшколске 

установе, 
наставник 

разредне 

наставе из 
школе 

Пружање континуиране подршке 
ученику  

 ПЛАН ТРАНЗИЦИЈЕ ПРИ ПРЕЛАСКУ СА РАЗРЕДНЕ НА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ 

је
д
н

о
м

 у
 п

р
в

о
м

 

п
о

л
у

г
о

д
и

ш
т
и

 и
 

је
д
н

о
м

 у
 д

р
у

го
м

 

п
о

л
у

г
о

д
и

ш
т
у
 

Наставници предметне наставе се 

упознају са будућим ученицима путем 

посета часовима 4. разреда   и  

одржавања часова 

Наставница 

разредне 

наставе 4. 

разреда, 
предметни 

наставници 

Реализовани часови предметних 
наставника са ученицима 4. 

разреда 
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се
п

т
ем

б
а

р
 

Одељењско веће на тему 

представљања одељења, са циљем 

подршке конкретном  детету 

ОВ 5. разреда, 

наставница 

разредне 
наставе 4. 

разреда 

Представљање одељења 4. разреда 

навођењем потребе за посебном 
подршком појединцу 

у
 т

о
к

у
 п

р
в

о
г 

п
о

л
у

-

г
о

д
и

ш
т
а
 

Менторство наставника разредне 

наставе одељењском старешини и 

предметним наставницима 

Тим за ИО 
 

Пружена помоћ наставника 

разредне наставе ОС и 

наставницима по потреби 

п
р

и
л

и
к

о
м

 

п
р

ел
а

ск
а
 

д
ет

ет
а

 у
 д

р
у

г
у
 

ш
к

о
л

у
 

Када се ради о преласку детета из једне 

школе у другу, сарадњу иницира 

установа у којудете прелази, а установа 

из које је дете прешло је у обавези да 

одговори на позив и пружи сву 

потребну подршку СТИО тиму школе 

која се обраћа за подршку 

СТИО тим, 

педагог 

Телефонски и писмено 

комуникација међу школама 

3
 –

 4
. 

н
ед

ељ
а

 

се
п

т
ем

б
р

а
 

Предлог мера и активности ОС, педагог 
Предложене мере и активности по 

потреби 

2
. 
н

ед
ељ

а
 

о
к

т
о
б
р

а
 

Анкета ученика петог разреда – 

Проблеми и тешкоће, анализа, предлог 

мера и активности, индивидуални рад  

Тим за 

самовредно-

вање 

Анкетирање ученика, обрађена 

анкета, предложене мере и 

активности 

п
о
сл

е 
п

р
в

о
г 

т
р

о
м

ес
еч

ја
 

Презентација резултата анкете  

Тим за 

самовредно-
вање 

Реализовано на ОВ и НВ 

п
о
ч

ет
а
к

 

т
ек

у
ћ

е 

ш
к

о
л

ск
е 

г
о
д

и
н

е 

Распоред индивидуалних разговора 

предметних наставника 

ОС, 

наставници 

Постављени распореди на сајт 

школе 

 ПЛАН ТРАНЗИЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ДОЛАЗЕ ИЗ ДРУГЕ ШКОЛЕ 

П
р

и
 

у
п

и
су

 

Интервју са родитељима   
ОС, 

педагог 

Обављени разговори са 

родитељима 

П
р

и
 

у
п

и
су

 

Упитник са подацима о детету 
ОС, 
педагог 

Попуњени Упитници од стране 
родитеља 

п
р

в
и

 

ч
а

с Представљање ученика одељењској 

заједници 
ОС Нови ученици представљени ОЗ 

п
р

в
и

 

ч
а
с Избор адекватног ученика са ким ће за 

почетак седети у клупи 
ОС 

Предлог ученика са којим ће 

новопридошли ученик седети 
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п
о

сл
е 

п
а

р
 

д
а

н
а

 о
д
 

п
о

л
а

ск
а
 у

 

ш
к

о
л

у
 

Разговор са учеником 
ОС, 

педагог 

Индивидуални разговори у циљу 

подршке ученику 
т
о

к
о

м
 

ш
к

о
л

ск
е 

г
о

д
и

н
е 

Праћење успеха, напредовања и 

адаптације новог ученика 

ОС, 
ОВ 

Континуирано праћење 

напредовања и адаптације новог 

ученика 

п
о

 д
о

л
а

ск
у

, 

т
о

к
о

м
 

ш
к

о
л

ск
е 

г
о

д
и

н
е 

Интензивнија сарадња са родитељима 

новог ученика 

ОС, 
Наставници, 

педагог 

Чести разговори са родитељима 

новог ученика 

 ПЛАН ТРАНЗИЦИЈЕ  ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА СУ ПОТРЕБНИ 

СПЕЦИФИЧНИ ВИДОВИ ПОДРШКЕ 

п
р

и
л

и
к

о
м

 

п
р

ел
а

ск
а
 

д
ет

ет
а
 у

 д
р

у
г
у
 

ш
к

о
л

у
 

Када се ради о преласку детета из једне 

школе у другу, сарадњу иницира 

установа у коју дете прелази, а 

установа из које је дете прешло је у 

обавези да одговори на позив и пружи 

сву потребну подршку СТИО тиму 

школе која се обраћа за подршку 

СТИО тим,  
педагог 

Сарадња међу установама по 
потреби 

К
о
н

т
и

-

н
у
и

р
а
н

о
 

Праћање адаптације новог детета 

Тим за ИО, 

наставници,  

педагог 

Учестало праћење адаптације 
новог ученика 

п
о
  

п
о
т
р

еб
и

 

Евалуација педагошког профила, 

помоћ у изради педагошког профила, 

плана индивидуализације, ИОП-а 

Тим за ИО, 

ОС, предметни 
наставници,  

родитељи, 

педагог   

Израда потребне документације по 

потреби 

 ПЛАН ТРАНЗИЦИЈЕ  ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ПРЕЛАЗЕ У СРЕДЊУ ШКОЛУ 

п
о
ч

ет
а
к

 

д
р

у
г
о
г
 

п
о

л
у
г
о
д
и

п
т
а
 Сарадњу између установа иницира 

СТИО основне школе пре уписа детета 

у средњу школку (након што је кроз 

активности везане за професионалну 

оријентацију обављена процена 

дететових склоности и способности). 

СТИО  

Основне 

школе 

Успостављена сарадња међу 
школама 

п
о

ч
ет

к
о

м
 

ш
к

о
л

ск
е 

г
о

д
и

н
е 

СТИО средње школе, након 1. 

септембра (тј. након уписа) се обраћа 

СТИО тиму ОШ за потребну подршку, 

а СТИО ОШ је у обавези да одговори 

на позив и пружи сву потребну 

подршку СТИО средње школе 

СТИО средње 

школе и 

основне школе  

Сарадња основне школе са 

средњом школом у коју се ученик 

уписао  

д
р

у
г
о
 

п
о
л

у
г
о
д
и

ш
т
е 

Након успостављене сарадње (друго 

полугодиште 8. разреда) СТИО тимови 

обе школе заједнички обезбеђују: 

посету детета  будућој школи; сарадњу 

са родитељима; сарадњу са другим 

институцијама које могу да буду 

значајне у пружању подршке детету 

СТИО средње 

школе и 

основне школе 

Припрема ученика за наставак 

школовања у будућој средњој 

школи 
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п
о

  

п
о

т
р

еб
и

 Препоручује се да одељењски 

старешина из основне школе  током 

првог полугодишта буде ментор 

одељењском стрешини из средње 

школе 

ОС из основне 

школе 

Менторство ОС основне школе ОС  

средње школе коју је ученик 
уписао 

т
о

к
о

м
 

ш
к

о
л

ск
е 

г
о

д
и

н
е 

Реализација програма ПО у седмом и 

осмом разреду 

Тим за ПО, 

ОС,  

педагог 

Реализација радионица са 
ученицима 7. и 8. разреда 

д
р

у
г
о

 

п
о

л
у

г
о

д
и

-

ш
т
е 

Припремна настава 
Предметни 

наставници 

Навреме организована припремна 

настава са ученицима 8. разреда 
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10.  ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА 

 

Праћење реализације Годишњег плана рада вршиће се повременим увидом у педагошку 

документацију: 

 Планове рада насравника (годишњи, месечни) и припрема за непосредни рад са ученицима 

 Електронске Дневнике у којима се дневно евидентирају сви облици рада са ученицима 

 Књига дежурства наставника у коју се евидентирају дневни догађаји  који одступају од 

планираних 

 Дневници рада које воде директор, педагог и библиотекар 

 Записници одељенских већа, наставничког већа, стручних актива, већа, тимова које воде 

задужени наставници 

 Евиденције такмичења 

 Евиденција присуства на раду  

 Евиденција стручног усавршавања 

 Признања додељених школи 

 Извештај о раду школе, два пута годишње 

 Извештај директора и педагога ради се два пута у току године 

 Самовредновање за школску 2021-2022. 

 Развојно планирање за школску 2021-2022. 

 

Сви извештаји садрже осим квантитативних и квалитативне оцене резултата  рада. 
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АКЦИОНИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. годину 

 

Акциони план праћења реализације и евалуација развојног плана школе за школску 

2021/2022.годину приказан је у Табели 78. 

 

Табела 78. 

Област Циљеви Исходи 
Време 

вредновања 

Инструменти 

вредновања 

Носиоци 

реализације 

О
Б

Л
А

С
Т

 К
В

А
Л

И
Т

Е
Т

А
 1

. 

П
Р

О
Г

Р
А

М
И

Р
А

Њ
Е

, 
П

Л
А

Н
И

Р
А

Њ
Е

 И
 И

З
В

Е
Ш

Т
А

В
А

Њ
Е

 

С
Т

А
Н

Д
А

Р
Д

  
К

В
А

Л
И

Т
Е

Т
А

: 

1
.1

.1
. 
Ш

к
о
л

ск
а
 д

о
к

у
м

ен
т
а

  
за

сн
и

в
а
ју

 с
е 

н
а
 З

а
к

о
н

ск
и

м
 о

д
р

ед
б
а
м

а
 и

 п
р

о
п

и
с
а

н
и

м
 н

а
ч

ел
и

м
а

 

Ускладити кључна 

школска документа са 

специфичностима 
установе 

 

 

 

Дефинисати листу 

активности 

вредновања сталног 

стручног 

усавршавања у 

установи 

 

 

 

 

Усклађена 

кључна 

школска 

документа са 

специфично-

стима установе 

 

 

Правилник о 

вредновању 

сталног стучног 

усавршавања 

(наставника) 

запослених у 

Школи 

 

 

 

Током целе 

године 

Анализа 

усклађеносту  

свих школских 

докумената са 

специфичностима 

установе 
 

Извештај 

запослених о 

стручном 

усавршавању и 

листе вредновања 

 

Припреме за 

реализовање 

огледних и 

угледних часова, 

извештаји, 

протоколи и 

листе вредновања 

Тим за стручно 

усавршавање и 

професионални 

развој, 

директор. 
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Област Циљеви Исходи 
Време 

вредновања 

Инструменти 

вредновања 

Носиоци 

реализације 

О
Б

Л
А

С
Т

 К
В

А
Л

И
Т

Е
Т

А
 1

. 

П
Р

О
Г

Р
А

М
И

Р
А

Њ
Е

, 
П

Л
А

Н
И

Р
А

Њ
Е

 И
 И

З
В

Е
Ш

Т
А

В
А

Њ
Е

 

С
Т

А
Н

Д
А

Р
Д

 К
В

А
Л

И
Т

Е
Т

А
: 

1
.3

.1
. 
Н

а
ст

а
в

н
и

ц
и

 к
о
р

и
ст

е 
м

еђ
у
п

р
ед

м
ет

н
е 

и
 п

р
ед

м
ет

н
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

jе
 и

 с
т
а

н
д

а
р

д
е 

за
 

г
л

о
б
а
л

н
о
 п

л
а
н

и
р

а
њ

е 
н

а
ст

а
в

е 
и

 и
сх

о
д
е 

п
о
ст

и
гн

у
ћ

а
 з

а
 о

п
ер

а
т
и

в
н

о
 п

л
а
н

и
р

а
њ

е 
н

а
ст

а
в

е.
 

Ускладити  глобалне, 

оперативне планове и 

дневне припреме 

наставника са  

„Планом реализације 

наставе у случају 

непосредне ратне 

опасности, ратног 

стања, ванредног 

стања или других 
ванредних ситуација и 

околности за основну 

школу“ 

 

Користити 

међупредметне 

компетенције 

приликом глобалног 

планирања 

 

Имплементирање  
самовредновања рада 

наставника и/или 

напомене о 

реализациjи 

планираних 

активности у 

припреме наставника 

Усклађени 

глобални, 

оперативни 

планови и 

дневне 

припреме 

наставника са 

препоруком 

МНП-а 

Август-
септембар -  

глобални 

планови  

 

 

Током 

школске 

године  -  

оперативни 

планови 

Записници са 

састанака 

стручних већа, 

Глобални 

планови,  

Оперативни 

планови, 

Припреме 

наставника 

Наставници, 

руководиоци 

стручних већа и 

тимова, 

стручни 

сарадници 

 

 

Координатор Стручног актива 

за развојно планирање 

Олгица Лакић 
 

 

 


