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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

Годишњи план рада Основне школе ,,Бранко Радичевић” за школску 2022/23. годину 

донет је на основу: 

- Закона о основама система образовања и васпитања (Службени Гласник РС бр. 

77/8, 27/15, 10/19, 6/20, 121/21);  

- Закона о основном образовању и васпитању , члан 26, Службени Гласник РС 

бр.55/2013, 101/17, 27/18, 10/19). 

- Статута ОШ „Бранко Радичевић“ из Равног Села; 

-  Закона о уџбеницима (Службени Гласник РС Бр.27/18);  

- Правилника 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 10 

- Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 

обавља делатност основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 

73/16, 45/18, 106/20, 115/20); 

-  Стручног упутства о формирању одељења и начину финансирања у основним и 

средњим школама за школску 2021/22.годину  

- Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији 

аутономне покрајине Војводине за школску 2021/22.годину 

- Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални 

образовни план, његову примену и вредновање(Службени Гласник РС бр 74/18); 

Правилника о дозволи за издавање уџбеника-лиценци (Службени Гласник РС 

бр.6/2010); 

- Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника        

Службени Гласник РС бр.22/2005 и 51/2008, 88/15. 105/15, 48/16, 9/22); 

- Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 

(„Службени гласник РС”, бр. 34/19, 59/20, 81/20); 

- Правилника о општим основама школског програма (Службени Гласник РС-

Просветни гласник бр. 5/2004); 

- Правилника о општим стандардима постигнућа-образовни стандарди за крај 

обавезног образовања (Службени Гласник РС-Просветни гласник бр. 5/2010); 

      -     Правилника о плану уџбеника (Службени Гласник РС-Просветни гласник  

            бр. 9/16, 10/16, 10/17, 11/19, 7/21.); 

- Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање  (Службени Гласник РС бр 46/19, 104/20); 

- Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзија у 

основној школи (Службени Гласник РС бр 30/19); 

- Правилника 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, 12/18, 15/18, 18/18, 

1/19, 2/20); 

- Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања 

и васпитања и програма наставе и учења за пети и шести разред основног 

образовања 15/18, 18/18, 3/19, 3/20, 6/20); 

- Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног 

образовања и васпитања (Сл.Гласник РС, Просветни Гласник 10/04...12/18); 

- Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и 

васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и 

васпитања (Сл.Гласник РС-Просветни Гласник бр. 6/07.....12/18); 
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- Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног 

образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног 

образовања и васпитања (Сл.Гл.РС-Просветни Гласник 1/09.....12/18); 

- Правилника о наставном програму за четврти разред основног образовања и 

васпитања (Сл. Гласник РС Просветни Гласник 3/06.....12/18); 

- Правилника о наставном програму за седми разред (Службени Гласник РС-

Просветни Гласник 6/9, 3711, 8/13, 11/16, 12/18, 3/19, 12/19, 3/20); 

- Правилника о наставном програму за шести разред основног образовања 

иваспитања (Просветни Гласник 5/08, 3/11, 1/13, 5/14, 11/12, 3/18, 12/18, 3/20); 

- Правилника 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 10/17, 12/18, 15/18, 18/18, 1/19, 

2/20); 

- Правилника о стандардима квалитета рада установе (Службени Гласник РС-

Просветни Гласник 14/18); 

- Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног 

образовања и васпитања и програм наставе и учења за пети и шести разред 

основног образовања и васпитања (Службени Гласник РС-Просветни Гласник 

15/18, 18/18, 3/19, 3/20, 6/20, 17/21); 

- Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 

васпитања и програм наставе и учења за први разред основног образовања и 

васпитања (Службени Гласник РС-Просветни Гласник 10/17, 12/18, 15/18, 18/18, 

1/19, 2/20);  

- Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и 

васпитања (Службени Гласник-Просветни Гласник 16/2018, 3/2019, 5/2021, 

17/21) 

-    Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и 

васпитања (Службени Гласник-Просветни Гласник 5/2019, 1/2020, 6/2020, 8/2020, 

5/2021.); 

-    Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и 

васпитања (Службени Гласник-Просветни Гласник 11/2019, 2/2020, 6/2020, 5/2021.); 

- Школских програма за први и други циклус зе период 2022-2026; 

- Развојног плана школе; 

- Извештаја о раду школе за школску 2021/22. годину; 
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II   УСЛОВИ РАДА 
 

2.1. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

 
2.1.1.Специјализоване и универзалне учионице 

 

              
              А - Учионице са класичном опремом (клупе, табле, карте, слике и др.) без опреме тзв. 

мале АВ технике ( графоскопа, респондера, дијапројектора и епидијаскопа).                                       

              Б - Учионице и кабинети класично опремљени који имају могућности за коришћење 

мале АВ технике ( АВ средства намењена за све учионице). 

              В - Класичне учионице и кабинети који су прикључени на систем интерне-екстерне 

телевизије 

              Г - Учионице и кабинети који су опремљени за рад у појединим одељењима млађих 

разреда, односно за организацију наставе појединих предмета у старијим разредима са 

уграђеном опремом мале АВ технике. 

 

 

 

2.1.2.Продужени боравак 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред.бр. Назив објекта Број 

просторија 

А Б В Г 

1. Српски језик 1  *   

2. Математика 1  *   

3. Биологија 1  *   

4. Физика и хемија 1  *   

5. Географија и историја 1  *   

6. Страни језик 1  *   

7. Учионице (универзалне) 5  *   

8. Спец. учионица за информатику 1    * 

9. Техничко образовање 1    * 

10. Ликовна култура 1  *   

11. Музичка култура 1  *   

Ред.бр. Назив објекта Број просторија 

1. Учионица опремљена за продужени боравак 1 
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2.1.3.Спортске сале и терени (опремљеност) 

 
 1. Сала 

   А - Веома добро опремљена (има справе по нормативу, опрему за поједине     

спортове: рукомет, фудбал, кошарку и сл.)         

               Б - Осредња опремљеност (нема потребних справа и опреме за поједине спортове). 

               В -  Задовољавајућа опремљеност (веома оскудна опрема и справе) 

                      

2.1.4. Просторни услови за реализацију социјалне и здравствене функције 

школе 
 

Ред. бр. Назив објекта Број А Б В Г 

1. Кухиња 1  *   

2. Трпезарија 1  *   

 

    А- постоје савремени уређаји за припрему хране 

    Б- претежно опремљена савременом опремом 

    В- претежно опремљена застарелом опремом 

    Г – опрема је застарела и у лошем је стању 

 

 

2.1.5. Помоћни простори, оставе и ходници 

         
 

Ред. бр. Назив објекта Број А Б В Г 

1. Холови 2  *   

2. Ходници 2 *    

3. Магацини 1     

4. Угљара 1     

 

           1. Холови                                                               

           А - опремљени изложбеним витринама                   

Б - опремљени гарнитурама за пријем родитеља                

В - опремљени изложбеним витринама                            

            Г - нису опремљени адекватном и функционалном          

                  

            2. Ходници  

           А-опремљени клупама за релаксацију и одмор ученика 

           Б-нема изложбених паноа већ ходници служе само за релаксацију 

 

 

Ред.бр. Назив наставног објекта Број А Б В 

1. Фискултурна сала 1 *   
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2.1.6. Наставничка зборница, кабинети и кабинет за стручног сарадника 
 

Ред. 

бр. 

Назив објекта Број А Б 

1. Наставничка зборница 1 *  

2. Кабинет за наставника 

(припремна просторија) 
1  * 

  

 

A- Опремљене простором за приручну документацију наставника 

Б-  класично опремљене посебним простором за  сваког наставника 

 

2.1.7. Спортска хала 
 

Ред. 

бр. 

Назив објекта Број А Б 

1. Спортска хала 1   

 

2.1.8. Подаци о укупном простору и његовој адекватности 

 

Ред. 

бр. 
Опис - назив предмета Број Укупна 

површин

а 

1. Специјализоване учионице  14 824  m2 

2. Анекс – зграда са ходницима 1 410 m2 

2. Фискултурна сала 1 250 m2 

3. Спортска хала  1 1675 m2 

4. Библиотека 1 59 m2 

5. Радионица 1 80 m2 

6.  Кабинети 6 320 m2 

7. Трпезарија 1 155 m2 

8. Канцеларије са ходником 4 104 m2 

9. Свлачионице са ходником 1 84 m2 

10. Зборница 1 53 m2 

11. Ходници 2 139 m2 

12. Мокри чвор 2 72 m2 

13. Хол 1 60 m2 

14. Котларница 1 70 m2 

15. Павиљон 1 474 m2 

Свега  5029 m2 
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    2.2.КАДРОВСКИ  УСЛОВИ  РАДА 

 

Ред. 

бр. 

Извршиоци Свега I II III IV V VI VII Спец.

VII-

1/I 

1. Директор 1        1 

2. Педагог 1       1  

3. Професори   у 

разредној  настави 

5       5  

4. Наставници и 

професори 

предметне наставе 

20    1 1 1 17  

5. Вероучитељ 1     1    

6. Библиотекар   1       1  

7. Секретар 1       1  

8. Шеф 

рачуноводства 

1    1     

9. Домар/мајстор 

одржавања 

1   1      

10. Спремачице 10 10        

11. Сервирка 1  1       

Свега  43 10 1 1 2 2 1 25 1 

 

            Директор:  Јелена Вишњић 

 Педагог:  Биљана Баранашић 

 Библиотекар: Оливера Пантовић 

 

 Професори и наставници у разредној настави: 

 

1. Биљана Тинтор, професор разредне наставе 

2. Радомир Миловић, професор разредне наставе 

3. Загорка Кричковић, професор разредне наставе 

4. Милица Мажић, професор разредне наставе 

5. Нада Дангубић, професор разредне наставе 
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 Наставници и професори предметне наставе: 

 

  1. Драгана Шмуговић, професор српског језика  

  2. Оливера Пантовић, професор српског језика 

  3. Галина Вујачић, професор руског језика 

  4. Миљана Дробњак, професор руског језика 

  5. Горан Миљанић, професор историје 

  6. Ружица Јелић, професор географије 

  7. Драгана Копривица, професор хемије 

  8. Анамарија Фејса Хесе, професор биологије 

  9. Дамир Попов, наставник техничког образовања 

  10. Ненад Миловић, професор физичког васпитања 

  11. Милош Бјелица, професор физичког васпитања 

  12. Данијела Богуновић, наставник ликовне културе 

  13. Силвија Вулановић, професор ликовне културе 

  14. Дајана Ковачевић, професор енглеског језика 

  15. Мирела Рахман, професор енглеског језика 

                        16. Владимир Мицић, професор информатике 

  17. Александра Павловић, професор математике 

  18. Драгана Веселиновић, наставник математике 

  19. Љиљана Сенћански, професор музичке културе 

  20. Александра Ковачевић, професор музичке културе 

  21. Вера Тубић, вероучитељка 

 

Секретар:  Зоран Војводић 

Координатор рачуноводствених и финансијских послова:  Љиљана Гузина 

Домар-мајстор одржавања:  Владимир Лазовић 

 

Чистачице: 

   

  1. Нада Рађеновић 

  2. Блаженка Новокмет 

  3. Бранислава Јанковић 

  4. Драгана Бачић 

  5. Јадранка Миланко 

  6. Ивана Опачић 

  7. Ђура Рађеновић 

  8. Никола Белевић 

9. Зора Миљковић 

10. Смиљана Миљић 

 

 

Сервирка:   Драгица Маринков 
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              2.3.  БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељење Укупно ученика Девојчице Дечаци ИОП-2 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 
 

 

 

I1 23 10 13 1 

II1 26 11 15  

III1 23 13 10  

IV1 26 10 16  

Свега разр.наст. 
98 44 54  

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

 

 

 

V1 15 6 9  

V2 16 7 9  

VI1 21 12 9  

VII1 21 10 11  

VII2 24 12 12  

VIII1 17 9 8 1 

VIII2 16 9 7  

Свега пред.наст. 
130 65 65 2 

СВЕГА 228 109 119 2 
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2.4. УСЛОВИ  СРЕДИНЕ  У  КОЈОЈ  ШКОЛА  РАДИ 

 

            ОШ „Бранко Радичевић“ у Равном Селу је сеоска школа која данас броји 228 

ученика распоређених у 11 одељења. Број ученика из године у годину опада услед 

малог наталитета и миграција породица из села у град. Број сиромашних и  социјално 

угрожених породица повећава се у односу на претходне године. 

 Рад у нашој школи је управо конципиран на сагледавању ученика са више 

аспеката, схватајући да препреке на које ученик наилази треба отклонити, како би се 

развијао и напредовао. Добри међуљудски односи у колективу, млад и високообразован 

кадар и позитиван став свих запослених у школи, омогућава нам да корак по корак 

идемо ка увођењу инклузивне културе у нашој школи. 

Своје компетенције повећавамо кроз стручна усавршавања запослених ( наставног и 

ненаставног особља). Наша школа је безбедна и пријатна средина за све. Велика 

важност придаје се преношењу знања на колеге и наше раднике. Учионице и кабинети 

опремљени су новим намештајем и наставним средствима неопходним за извођење 

савремене наставе ( беле табле,  компјутери, штампачи, музичке линије, графоскопи, 

пројектори, телевизори, ДВД апарати).  

 Ходници наше школе обилују ученичким радовима, паноима, ликовним и 

литерарним радовима. 

 Похваљујемо и промовишемо успех наших ученика на таикмичењима. Водимо 

рачуна о естетском изгледу нашег школског дворишта. Оно обилује травнатим 

површинама, развноврсним дрвећем.  

Учествујемо на разним манифестацијама: Дани Јегричке, Дан ослобођења места , Дан 

победе, Филмски фестивал. 

 Ученички парламент у нашој школи активно је укључен у рад наше школе и 

предлози и сугестије ученика уважавају се и ради се на ширењу ученичке политике а 

све у циљу стварања сарадничких односа и што успешнијег напредовања ученика. 

 Године 2010/2011.  Наша школа била је међу 50 најбољих школа на завршном 

испиту од стране Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.  

 Све наведено нас је определило да истрајемо да наша школа буде доступна за 

сву децу, да се ученици добро осећају у школи, да се у њој учи на најквалитетнији 

начин. То је изазов за све професионалце свог  заната, да сталним усавршавањем 

метода, индивидуализацијом приступа , оснаже своје наставничке компетенције. 

 Сви наши ученици су различити, али са једнаким шансама да своје образовне 

потенцијале остваре на најбољи могући начин. У фебруару 2014. године наша школа 

оцењена је од стране спољашњих евалуатора Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја- Школске управе Нови Сад, највишом оценом – оценом 4. 
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2.5. ЦИЉЕВИ  И КЉУЧНИ  ЗАДАЦИ 

Осавремењавање рада ученика 

 

Један од задатака коме ће наставнички колектив и други стручни органи 

поклонити посебну пажњу јесте даља разрада методичких начела ефикасне 

организације самосталног рада ученика, оспособљавање ученика за економичније и 

продуктивније самостално стицање знања, разрада функције наставника у процесу 

инструисања ученика за рад, испитивање нивоа радних навика и указивање помоћи у 

правцу њиховог даљег развијања и учвршћивања. 

        У том циљу радити на: 

- Примени Активног учења као ефикаснијег облика рада на што већем броју часова, 

- Изграђивању навика интелектуалног рада, евидентирању личног рада ученика, 

вежбању ученика у вођењу бележака,  

- Пружање инструктивне помоћи оним ученицима који наиђу на препреке и тешкоће у 

самосталном раду у откривању законитости решења и одговора, 

- Упућивање ученика да брже и ефикасније користе изворе знања: каталоге, 

енциклопедије, речнике, електронске медије. 

Културне и друге потребе ученика 

У оквиру организовања разноврсних културно-забавних, спортско-рекреативних 

програма активоности ученика у слободном времену, школа ће на основу перманентног 

праћења и утврђивања потреба ученика систематски развијати нове потребе и интересе 

ученика кроз њихово садржајно задовољавање, омогућити бављење спортом, 

културним и техничким активностима у школи у складу са опредељењима ученика. 

Стимулисање ученика 

   Подстицању ученика у процесу рада биће поклоњена посебна пажња. У том смислу 

биће разрађен систем стимулативних мера у школи, а на основу тога ствараће се 

објективнија процена напредовања ученика. 

Распоред часова 

У циљу што боље и ефикасније организације рада биће сачињени функционални 

и обухватни распореди свих видова васпитно-образовног рада (редовна, допунска, 

додатна, припремна настава и слободне активности ученика). Приликом прављења 

распореда узеће се у обзир сви оптимални услови који одређују организацију наставе. 

Услови образовања 

Уједначавање услова и могућности образовања ученика из различитих 

породичних и социјалних средина обезбедити: стварањем оптималних услова за 

исхрану свих ученика у школској кухињи, стварањем бољих услова за учење ученика у 

школи, а чиме се ублажава утицај неповољних стамбених услова за њихов успех. 

Организација рада школе 

У циљу стварања одговарајућих услова за изграђивање новог и савременијег 

рада,  за развијање ведрије и стимулативније радне климе засноване на поверењу, 

топлини, разумевању, толеранцији, подстицању креативног односа ученика, школа ће у 
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овој години примењивати савременију технологију рада и организовати перманентно 

стручно усавршавање наставника. 

Стручно усавршавање 

Пуну пажњу школа ће посветити интензивирању педагошко-психолошког уже 

стручног усавршавања наставника ради суштинске трансформације школе у правцу 

јачања њене образовно-васпитне функције. 

Растерећење ученика 

Програмирањем васпитно-образовног рада треба извршити селекцију наставних 

садржаја имајући у виду потребу растерећења ученика од учења непотребних фактора и 

догађаја (елиминисање екстензивног дидактичког материјала, енциклопедизма и 

историцизма) као и потребу модерније наставне технологије и савременијих поступака 

за увођење ученика у активније технике и процедуре учења – оспособљавање за 

самообразовање. 

Измена положаја ученика у настави 

У организацији васпитно-образовног процеса посебно место треба да заузме 

ученик, да се видљивије подстакне његова самоактивност у процесу стицања знања, да 

у већем степену постане субјекат одређених односа у свим видовима васпитно-

образовног рада у школи. 

Истраживачки рад 

Пред школом се као један од задатака поставља откривање најрационалнијих 

организационих путева до ефикаснијег модела школе будућности, што условљава 

потребу перманентног истраживања и усавршавања властите праксе. Стручни органи 

ће у овој години организовати праћење и истраживање актуелних педагошких 

проблема. 

Заштита и унапређење животне средине 

Заштити и унапређењу животне средине приступиће се упознавањем ученика са 

основним еколошким процесима и законитостима које се одигравају у животној 

средини, а нарочито указивањем на то шта нарушава њену природну равнотежу.  

Инклузија 

За ученике којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању биће 

израђени индивидуални образовни планови. Циљ индивидуалног образовног плана је 

укључивање ученика у редован образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у 

вршњачком колективу. 

Тим за инклузију пратиће реализацију ових планова. 

 

Професионална оријентација ученика 

❖ Развијати код ученика свест о друштвеној и међусобној повезаности свих облика 

људског рада,  

❖ Развијати љубав према раду као суштинској људској потреби,  

❖ Неговати радне навике и радну културу код ученика,  

❖ Тумачити ученицима и родитељима неопходност усклађивања жеља, способности и 

вољних напора за друштвеним потребама у кадровима 

❖ Помоћ и сугестије при попуњавању листе жеља (усклађивање жеља са реалним 

могућностима ученика) 
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Евалуација наставног рада 

 У циљу унапређивања образовно-васпитног рада реализоваће се вредновање и 

самовредновање рада у школи. 

 

 Повезивање школе са друштвеном средином 

сарадња са Просветним прегледом из Београда  

• сарадња са другим основним школама  

• сарадња са средњим школама  

• сарадња са факултетима 

• сарадња са Школском управом  

• сарадња са предшколском установом у Равном Селу  

• сарадња са МУП – ом  

• сарадња са Домом здравља у месту и Врбасу   

• сарадња са Центром за социјални рад  

• сарадња са Културним Центром, библиотеком, Црвеним Крстом у Врбасу и 

другима 
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III ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

  3.1. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА 2022/23. ГОДИНУ 

 

Прво полугодиште 

 

 

IX 

П У С Ч П С Н 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

 

 

X 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 

XI 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

 

 

XII 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

 

 

   Празници 

 

   Школски распуст, нерадни дани 

 

  Завршетак школске године 

 

 

 

 

 

   Пробни завршни испит 

 

 

 

 

 

 

Друго полугодиште 

  П      У      С       Ч       П       С    Н 

I 

 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

 

II 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28      

 

 

III 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 

 

 

IV 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

V 1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 

 

VI 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

 

 

 

 



Годишњи план рада школе                    Основна школа „Бранко Радичевић“, Равно Село  

 18 

3.2.ДИНАМИКА  РАДА, КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОДИ, 

ПРАЗНИЦИ 

 

 

Ред. 

Бр. 

Активности Трајање 

1. Образовно-васпитни рад у првом 

полугодишту  

1.9-23.12.2022. 

2.  Присуство утакмици Србија-

Шведска у Београду 

24.9.2022. 

3. У оквиру Дана базичног фудбала 

одлазак на стадион „Војводине“ 

27.9.2022. 

4. Зимски распуст  26.12.2022-13.1.2023. 

5. Образовно-васпитни рад у 

другом полугодишту: 

- за ученике од првог до седмог 

разреда  

-за ученике осмог разреда 

 

 

16.1-20.6.2023. 

 

16.1-6.6.2023. 

6. Пролећни распуст 7-17.4.2023. 

7. Летњи распуст 21.6-31.8.2023. 

8. Први квартал 1.9-26.10.2022. 

9. Други квартал  27.10-23.12.2022. 

10. Трећи квартал 16.1-29.3.2023. 

11. Четврти квартал 30.3-20.6.2023. 

12. Пробни завршни испит 24,25.3.2023. 

13. Школа пливања за ученике 

другог и трећег разреда 
20.3-6.4.2023. 

14. Учешће у промовисање пројекта 

„Интеркултура“ 
април 2023. 

15. Дани Јегричке мај 2022. 

16. Филмски фестивал – Равно Село јун 2023. 
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3.3. СПИСАК УЏБЕНИКА  

Списак уџбеника који се користе у настави у школској 2022/23: 

 

I РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Назив уџбеника и издавач Аутори уџбеника 

БУКВАР-   ЛОГОС Душанка Милић,Татјана Митић 

НАСТАВНИ ЛИСТОВИ УЗ БУКВАР- 

ЛОГОС 

Душка Милић,Татјана Митић 

ЧИТАНКА,,РЕЧ ПО РЕЧ“- ЛОГОС Наташа Станковић Шошо,Маја Костић 

МАТЕМАТИКА 

Назив уџбеника и издавач Аутори уџбеника 

МАТЕМАТИКА ,,МАША И РАША“-

КЛЕТ 

(четири дела) 

Бранислав Поповић,Ненад.Вуловић,Петар 

Анокић,Мирјана Кандић 

НАСТАВНИ ЛИСТОВИ, КЛЕТ Бранислав Поповић,Ненад.Вуловић,Петар 

Анокић,Мирјана Кандић 

СВЕТ ОКО НАС 

Назив уџбеника и издавач Аутори уџбеника 

СВЕТ ОКО НАС 1-уџбеник- ЛОГОС Љиља Стокановић,Гордана Лукић,Гордана 

Симић 

СВЕТ ОКО НАС 1-наставни лист- 

ЛОГОС 

Љиља Стокановић,Гордана Лукић,Гордана 

Симић 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив уџбеника и издавач Аутори уџбеника 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 1-ЛОГОС Драгана Михаиловић,Марина Ињац 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив уџбеника и издавач Аутори уџбеника 

СВЕТ У МОЈИМ РУКАМА-уџбеник-

КЛЕТ 

Сања Филиповић 

 

ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК  

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

 

 

 

„THE ENGLISH BOOK” 

 

 

HAPPY HOUSE, 

енглески језик  за први 

разред основне школе; 

уџбеник са 

електронским 

додатком 

Stella Maidment, Lorena 

Roberts 
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II  РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив уџбеника и издавач Аутори уџбеника 

ЧИТАНКА 2(Уз речи растемо)-Нови 

логос 

Наташа Станковић Шошо,Маја Костић 

Радна свеска 2(Дар речи)- Нови логос Јелена Срдић 

Граматика 2 – Нови логос 

 

Наташа Станковић Шошо,Маја Костић  

 

Латиница-Нови логос 

 

Душка Милић, 

МАТЕМАТИКА 

 

Назив уџбеника и издавач Аутори уџбеника 

МАТЕМАТИКА 2- Нови логос Сенка Тахировић,Ива Иванчевић 

НАСТАВНИ ЛИСТОВИ ИЗ 

МАТЕМАТИКЕ 2-Нови логос 

Сенка Тахировић,Ива Иванчевић 

СВЕТ ОКО НАС 

Назив уџбеника и издавач Аутори уџбеника 

СВЕТ ОКО НАС 2-уџбеник-Нови логос Љиљана Стокановић,Гордана Лукић,Гордана 

Субаков Симић 

СВЕТ ОКО НАС 2-радна свеска-Нови 

логос 

Љиљана Стокановић,Гордана Лукић,Гордана 

Субаков Симић 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив уџбеника и издавач Аутори уџбеника 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 2- Нови логос Драгана Михаиловић Бокан,Марина Ињац 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив уџбеника и издавач Аутори уџбеника 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 2- Нови логос Милутин Мићић,Гордана Мићић 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

 

 

 

 

„THE ENGLISH BOOK” 

 

 

Happy Hous 2,  

енглески језик за други 

разред основне школе 

Stella Maidment, 

Lorena Roberts 
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III РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив уџбеника и издавач Аутори уџбеника 

ЧИТАНКА 3(Усвету речи)-ЛОГОС Наташа Станковић Шошо,Маја Костић 

Радна свеска 3- ЛОГОС Наташа Станковић Шошо,Јелена Срдић 

ДАР РЕЧИ-граматика 3- ЛОГОС Јелена Срдић 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Назив уџбеника и издавач Аутори уџбеника 

МАТЕМАТИКА 3- Нови Логос 

(има четири дела) 

Сенка Тахировић, Ива Иванчевић 

НАСТАВНИ ЛИСТОВИ, Нови Логос Сенка Тахировић, Ива Иванчевић 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

Назив уџбеника и издавач Аутори уџбеника 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 3 –уџбеник- 

Нови Логос 

Адријана Шикл Ерски,Марина Мунитлак 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 3-радна свеска- 

Нови Логос   

Адријана Шикл Ерски,Марина Мунитлак 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив уџбеника и издавач Аутори уџбеника 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 3- Нови Логос  Драгана Михаиловић Бокан,Марина Ињац 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив уџбеника и издавач Аутори уџбеника 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 3 – Нови Логос Милутин Мићић, Гордана Мићић 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

 

 

 

”THE ENGLISH 

BOOK” 

 

 

Happy Street 1, 

енглески језикза трећи 

разред основне 

школе;уџбенички 

комплет(уџбеник и 

радна свеска) 

Stella Maidment,Lorena Roberts 
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IV РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Назив уџбеника и издавач Аутори уџбеника 

ЧИТАНКА –Бигз школство Зорица Цветиновић, Даница Килибарда 

Граматика –Бигз школство Мирјана Стакић, Александра Ивезић 

Радна свеска уз читанку – Бигз школство Зорица Цветиновић, Даница Килибарда 

МАТЕМАТИКА 

 

Назив уџбеника и издавач Аутори уџбеника 

МАТЕМАТИКА –Бигз школство Сања Маричић 

МАТЕМАТИКА 4, радни –Бигз школство Сања Маричић 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

 

Назив уџбеника и издавач Аутори уџбеника 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 4- Бигз 

школство 

Сања Благданић, Зорица Ковачевић, 

Славица Јовић 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 4, радни листови 

Бигз школство 

Сања Благданић, Зорица Ковачевић, 

Славица Јовић 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив уџбеника и издавач Аутори уџбеника 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 4- Бигз школство Мила Ђачић 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив уџбеника и издавач Аутори уџбеника 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 4- Бигз школство Кристина Селаковић, Милош Ђорђевић 

  
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4.разред 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

 

 

 

 

 

„THE ENGLISH BOOK” 

 

Project 1, Serbian 

Edition,енглески језик 

за четврти 

разредосновне 

школе;четврта година 

учења; уџбенички 

комплет (уџбеник и 

радна свеска) 

Аутор уџбеника:Tom 

Hutchinson;аутори радне 

свеске:Tom Hutchinson,Janet 

Hardy-Gould 
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V РАЗРЕД 

 

Српски језик и књижевност 

1. Уџбенички комплет,  Нови Логос, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић; 

Јелена Срдић  

 

Енглески језик The English Book doo  

1.Project 2 – Уџбеник и радна свеска (четврто издање); Аутор: Tom Hutchinson;  

 

Руски језик 

1. ОРБИТА 1, руски језик за пети разред, прва година учења (уџбеник, радна свеска, аудио 

ЦД), Завод за издавање уџбеника, Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић 

 

Историја 

1.Уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред, Завод за издавање 

уџбеника,  Александра Смирнов Бркић 

 

Географија 

1.Уџбеник за пети разред, Клет, Винко Ковачевић, Сања Топаловић 

 

Биологија 

1.Уџбеник, Клет, Горан Милићевић, Ена Хорват 

 

Математика 

1.Уџбеник, Клет, Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић 

2. Збирка задатака, Клет, Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, 

С.Милојевић 

 

Музичка култура 

1.Музичка култура 5, Нови Логос,Александар Паладин, Драгана Михајловић Бокан 

 

Ликовна култура 

1.Уџбеник, Клет,  Коста Богдановић, Рајка Бошковић 

 

Тахника и технологија 

1.Уџбеник, Завод за издавање уџбеника, Београд, Аутори: Слободан Попов, Мирослав 

Парошкај 

 

Информатика и рачунарство 

1.Уџбеник, Клет,  Светлана Мандић 
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VI РАЗРЕД 

 

Музичка култура  

1.„Музичка култура 6”, уџбеник за шести разред основне школе; Нови Логос, Аутори: 

Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан 

 

Српски језик Нови Логос  

1.„Уметност речи”, читанка за шести разред основне школе; Аутори: Наташа 

Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић;  

2.„Дар речи”, граматика за шести разред основне школе; Аутори: Слађана Савовић, 

Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић  

3.„Радна свеска 6”, уз уџбенички комплет српског језика за шести разред основне 

школе; Аутори:, Слађана Савовић, Јелена Срдић;  

 

Информатика и рачунарство КЛЕТТ  

1.ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО – уџбеник за шести разред основне школе;  

Аутор: Светлана Мандић 

 

Физика КЛЕТТ  

1.„Физика 6”, уџбеник за шести разред основне школе; Аутор: Марина Радојевић; 

2. „Физика 6”, збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне 

школе; Аутор: Марина Радојевић;  

 

Историја Дата статус  

ИСТОРИЈА – уџбеник за шести разред основне школе; Аутори: Александар Узелац, 

Немања Цветковић, Миломир Максимовић; 

 

Ликовна култура КЛЕТТ 

1.„Ликовна култура 6”, уџбеник за шести разред основне школе; Аутор(и): Сања 

Филиповић;  

 

Математика КЛЕТТ 

1.Математика за 6. Разред основне школе; Аутори: Небојша Икодиновић, Слађана 

Димитријевић 

2. Збирка задатака из математике  за 6. Разред; Аутори:Бранислав Поповић, Марија 

Станић, Ненад Вуловић, Соња Милојевић 

 

Биологија KLETТ 

1.Биологија 6, уџбеник; Аутори: Горан Корићанац, Марина Ђуришић, Данијела 

Радивојевић, Драгана Нешић 

 

Географија КЛЕТТ  

1.„Географија 6”, уџбеник за шести разред основне школе, Клет; Аутор: Тања 

Парезановић 
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Техника и технологија  

1.Уџбеник, Завод за издавање уџбеника, Београд, Аутори: Слободан Попов, Мирослав 

Парошкај, Владимир Попов 

 

Енглески језик The English Book doo  

1.Project 3 – Уџбеник и радна свеска; аутори: Tom Hutchinson ;  

 

Информатика и рачунарство:, КЛЕТТ 

Уџбеник за шести разред; Аутор: Светлана Мандић 

 

Руски језик  

1.Уџбеник, Орбита 2 (уџбеник и радна свеска), Завод за издавање уџбеника», Београд; 

Аутори: Предраг Пипер, Марина петковић, Светлана Мирковић 
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VII РАЗРЕД 

 

Математика  

1.Математика за 7. Разред основне школе; Клет, Аутори: Небојша Икодиновић, Слађана 

Димитријевић 

2.Збирка задатака из математике за 7. Разред основне школе; Аутори: Бранислав Поповић, 

Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић 

 

Физика  

1.„Физика 7”, уџбеник за седми разред основне школе; Клет, Аутор: Марина Радојевић; 

2.  „Физика 7”, збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред основне 

школе; Аутор: Марина Радојевић 

 

Биологија  

1.Биологија 7, уџбеник; Герундијум, Аутори: Томка Миљановић, Весна Миливојевић, 

Т.Прибићевић, Тихомир Лазаревић 

 

Хемија БИГЗ 1.Хемија 7, уџбеник; Аутори: Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић;  

2.Хемија 7, радна свеска са збирком задатака; Аутори: Момир Ранђеловић, Мирјана 

Марковић;  

 

Техника и технологија 

1.Уџбеник, Нови Логос,  Аутори: Иван Ћисалов, Дајана Карауовић, Иван Палинкаш; 

 

Српски језик Нови Логос  

1.„ Уметност речи“, читанка за седми разред основне школе; Аутори: Наташа 

Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић ;  

2.„Дар речи“, граматика за седми разред основне школе; Аутори: Слађана Савовић, 

Јелена Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић ;  

3.„Радна свеска 7”, уз уџбенички комплет српског језика за седми разред основне 

школе; Аутори: Наташа Станковић-Шошо, Бошко Сувајџић, Слађана Савовић, Јелена 

Срдић, Драгана Ћећез-Иљукић ;  

 

Музичка култура  

1.„Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе; Нови Логос,  Аутори: 

Александра Паладин, Драгана Михајловић-Бокан ;  

 

Географија  

1.„Географија 7”, уџбеник за седми разред основне школе; Клет, Аутор: Тања Плазинић 

  

Верска настава – православна  

1.Православни катихизис за седми разред основне школе; Фреска, Аутори: Владика 

Игнатије Мидић;  
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Историја  

1.Историја 7, уџбеник; Бигз, Аутори: Урош Миливојевић, Весна Лучић, Зоран Павловић; 

 

Информатика и рачунарство  

1.ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО – уџбеник за седми разред основне школе; Kлет, 

Аутор: Светлана Мандић  

 

Ликовна култура  

1.„Ликовна култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе; Клет,  Аутор: Сања 

Филиповић;  

 

Енглески језик– The English Book doo  

1.Project 4 – Уџбеник и радна свеска; Аутори: Tom Hutchinson ;  

  

Руски језик – Завод за уџбенике  

1.ОРБИТА 3 – уџбеник и радна свеска; Аутори: Предраг Пипер, Марина Петковић, 

Светлана Мирковић;  

 

 

VIII РАЗРЕД 

 

Хемија  

1.Хемија 8, уџбеник; Бигз, Аутори: Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић;  

2.Хемија 8, радна свеска; Бигз, Аутори: Миомир Ранђеловић, Мирјана Марковић;  

 

Српски језик 

1.„Уметност речи”, читанка за осми разред основне школе; Нови Логос,Аутор: Наташа 

Станковић-Шошо ;  

2.„Дар речи”, граматика за осми разред основне школе; Нови Логос, Аутори: Драгана 

Ћећез-Шукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић, Светлана Вулић 

3.„Радна свеска 8”, уз уџбенички комплет српског језика за осми разред основне школе; 

Нови Логос, Аутори: Наташа Станковић- Шошо, Бошко Сувајџић, Јелена Срдић, 

 

 

Географија 

1.„Географија 8”, уџбеник за осми разред основне школе; Клет, Аутори: Тања Плазинић; 

 

Физика 

1.„Физика 8”, уџбеник за осми разред основне школе; Клет, Аутори: Марина Радојевић; 

Митко Николов; 

2.„Физика 8” збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне 

школе; Клет,  Аутори: Марина Радојевић, Митко Николов;  

 

Техника и технологија 

1.Уџбеник, Клет, Аутори: Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић  
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Верска настава – православна 

Православни катихизис за осми разред основне школе; Фреска, Аутори: Владика Игнатије 

Мидић;  

 

Музичка култура 

1.„Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе; Нови Логос, Аутори: 

АлександраПаладин, Драгана Михајловић-Бокан ;  

 

Математика 

1.Математика за 8. Разред основне школе; Клет, Аутори: Небојша Икодиновић, Слађана 

Димитријевић 

2.Збирка задатака из математике за 8. Разред основне школе, Клет, Аутори: Бранислав 

Поповић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић 

 

Информатика и рачунарство 

1.ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО , Клет,  Аутор: Светлана Мандић 

 

Биологија 

1.Биологија 8; Герундијум, Аутори: Томка Миљановић, Весна Миливојевић, Оливера 

Бјелић Чабрило, Тихомир Лазаревић  

 

Историја 

1.„Историја”, уџбеник; Бигз, Аутори: Урош Миливојевић, Весна Лучић, Зоран Павловић  

 

Енглески језик 

1.Project 5 – Уџбеник и радна свеска; Аутор: Tom Hutchinson 

 

Руски језик 

1.ОРБИТА 4, Уџбеник и радна свеска, Завод за издавање уџбеника; 

Аутори: Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић;  

 

Ликовна култура 

1.Уџбеник за 8. Разред, Нови Логос, Аутор: Милутин Мићић; 
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3.4.  РАСПОРЕД СМЕНА 

 

Школа ради у једној смени. 

Редовна настава почиње у 7.30 часова. 

 

 

3.5.  ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА 

 

Распоред звоњења за часове редовне наставе: 

 
Активност Време (час) Одмори 

Улаз ученика у школску 

зграду 
7.25 - 

1.час  7.30 – 8.15 5 минута 

2.час  8.20 – 9.05 20 минута 

3.час 9.25 – 10.10 5 минута 

4.час 10.15 – 11.00 5 минута 

5.час 11.05 – 12.40 5 минута 

6.час 11.55 – 12.40 5 минута 

7.час 12.45 – 13.30  
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3.6. ДЕЖУРСТВО НАСТАВНИКА 

 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

разредна настава 

 
Нада Дангубић Радомир 

Миловић 

Милица Мажић Биљана Тинтор 

 

Радомир Миловић 

Вера Тубић Дајана 

Ковачевић 

Биљана Тинтор Нада Дангубић Милица Мажић 

предметна настава 

 
Данијела 

Богуновић 

Ружица Јелић Драгана Шмуговић Дајана Ковачевић Александра 

Павловић 

Драгана 

Шмуговић 

Горан Миљанић Драгана Копривица Александра 

Павловић 

Оливера Пантовић 

Галина Вујачић Анамарија Фејса-

Хесе 

Милош Бјелица Драгана 

Копривица 

Владимир Мицић 

Ненад 

Миловић 

Љиљана 

Сенћански 

Драгана 

Веселиновић 

Дамир Попов Горан Миљанић 

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА:  

 

ПОНЕДЕЉАК 

1. Нада Дангубић– Пушта ученике за први час и после великог одмора, дежура на 

ходнику, дежура на дворишту за време великог одмора; 

2. Вера Тубић – дежура на ходнику и у трпезарији за време великог одмора; 

 

УТОРАК 

1. РадомирМиловић – Пушта ученике за први час и после великог одмора, дежура на 

ходнику, дежура на дворишту за време великог одмора; 

2. Дајана Ковачевић – дежура на ходнику и у трпезарији за време великог одмора; 

 

СРЕДА 

1. Милица Мажић– Пушта ученике за први час и после великог одмора, дежура на 

ходнику, дежура на дворишту за време великог одмора; 

2. Биљана Тинтор – дежура на ходнику и у трпезарији за време великог одмора; 
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ЧЕТВРТАК 

1.  Биљана Тинтор – Пушта ученике за први час и после великог одмора, дежура 

на ходнику, дежура на дворишту за време великог одмора; 

2. Нада Дангубић – дежура на ходнику и у трпезарији за време великог одмора; 

 

ПЕТАК 

1.  Радомир Миловић – Пушта ученике за први час и после великог одмора, 

дежура на ходнику, дежура на дворишту за време великог одмора; 

2.  Милица Мажић – дежура на ходнику и у трпезарији за време великог одмора; 

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА   

 

ПОНЕДЕЉАК 

 

1. Данијела Богуновић – главни дежурни, организује дежурство, пушта ученике, дежура 

на ходнику, води евиденцију о дежурству; 

2. Драгана Шмуговић – заменик главног дежурног, дежура на дворишту за време великог 

одмора и спрату за време малог одмора; 

3. Галина Вујачић –  дежура на дворишту за време великог одмора и пушта ученике 

после великог одмора и дежура на спрату; 

4. Ненад Миловић- дежура испред спортске хале; 

 

 

УТОРАК 

 

1.Ружица Јелић – главни дежурни, организује дежурство, пушта ученике, дежура на 

ходнику, води евиденцију о дежурству; 

2.Горан Миљанић – заменик главног дежурног, дежура на дворишту за време великог 

одмора и спрату за време малог одмора; 

3. Анамарија Фејса-Хесе – дежура на дворишту за време великог одмора и пушта 

ученике после великог одмора и дежура на спрату; 

4. Љиљана Сенћански  - дежура на спрату за време малих одмора и на дворишту за 

време великог одмора; 

 

 

СРЕДА  

 

1.Драгана Шмуговић – главни дежурни, организује дежурство, пушта ученике, дежура 

на ходнику, води евиденцију о дежурству; 
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2.Драгана Копривица– заменик главног дежурног, дежура на дворишту за време великог 

одмора и спрату за време малог одмора; 

3. Милош Бјелица – пушта ученике после великог одмора, дежура дворишту за време 

великог одмора; 

4. Драгана Веселиновић - дежура на спрату за време малих одмора и на дворишту за 

време великог одмора; 

 

ЧЕТВРТАК  

 

1.Дајана Ковачевић – главни дежурни, организује дежурство, пушта ученике, дежура на 

ходнику, води евиденцију о дежурству; 

2.Александра Павловић – заменик главног дежурног, дежура на дворишту за време 

великог одмора и спрату за време малог одмора; 

3. Драгана Копривица – дежура на дворишту за време великог одмора и пушта ученике 

после великог одмора и дежура на спрату; 

4. Дамир Попов - дежура на спрату за време малих одмора и на дворишту за време 

великог одмора; 

 

ПЕТАК 

 

1.Александра Павловић - главни дежурни, организује дежурство, пушта ученике, дежура 

на ходнику, води евиденцију о дежурству; 

2.Оливера Пантовић– заменик главног дежурног, дежура на дворишту за време великог 

одмора и спрату за време малог одмора; 

3. Владимир Мицић – дежура на дворишту за време великог одмора и пушта ученике 

после великог одмора и дежура на спрату; 

4. Горан Миљанић - дежура на спрату за време малих одмора и на дворишту за време 

великог одмора; 
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3.6. ДЕЖУРСТВО ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА 
 

 

1. Владимир Лазовић-мајстор одржавања дежура у холу школе, у трпезарији школе 

за време ужине и на дворишту за време великог одмора. Када ученици не излазе на 

двориште због лоших временских услова  дежура на спрату. 

 Лице које је задужено за контролу пушења. 

 

2. Никола Белевић-спремачица, дежура у холу школе, а за време великог одмора 

код учионице 4-1. Лице које је задужено за контролу пушења 

 

3. Ђура Рађеновић-спремачица, дежура у холу школе; Када ученици не излазе на 

двориште због лоших временских услова  дежура на спрату 

 

4. Драгица Маринков дежура у трпезарији. 

 

5.  Бранислава Јанковић  дежура у трпезарији и на дворишту за време великог 

одмора и у приземљу за време малог. 

 

6. Зора Миљковић дежура у приземљу за време великог и малог одмора. 

 

7. Ивана Опачић  дежура за време великог одмора на дворишту. 

 

8. Јадранка Миланко  за време великог одмора дежура на дворишту код мазутаре, а 

за време малог одмора на спрату.  

 

9. Драгана Бачић дежура за време великог одмора на дворишту код мазутаре а за 

време малог на спрату. 

 

10.  Блаженка Новокмет  дежура на спрату. 

 

11. Нада Рађеновић дежура у приземљу за време великог и малог одмора. 

 

12.  Смиљана Миљић дежура у приземљу за време великог и малог одмора. 
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3.7. ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ 

 
Наставник Предмет Одељење Број часова по 

одељењима 

Недељни број 

часова 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

Оливера Пантовић Српски језик 
 

V1,2 

 

5 10 

Драгана Шмуговић Српски језик 

VI1 

VII1,2 

VIII2 

4 

4+4 

4+4 

20 

Галина Вујачић 

 

Руски језик 

 

V1,2 

VII1,2 

VIII1,2 

2+2 

2+2 

2+2 

12 

Миљана Дробњак Руски језик 
VI1 

 
2 

 
2 

Данијела Богуновић Ликовна култура 

V1,2 

VI1 

VII1,2 

2+2 

1 

1+1 

7 

Силвија Вулановић Ликовна култура VIII1,2 1+1 2 

Љиљана Сенћански 

 

Музичка култура 

 

V1,2 

VI1 

VII1,2 

2+2 

1 

1+1 

 

7 

Александра 

Ковачевић 

Музичка култура 

 

VIII 1,2 

 1+1 2 

Горан Миљанић 

Историја 

 

V1,2 

VI1 

VII1,2 

VIII1,2 

1+1 

2 

2+2 

2+2 

 

12 

Грађанско 

васпитање 

VI1, VII1, VIII1,2 

VII2 
1 

1 

2 

Ружица Јелић 

 

Географија 

 

V1 

VI1,2 

VII1,2 

VIII1,2 

1 

2+2 

2+2 

2+2 

13 

Драгана Копривица 

 

Физика 

VI1,2 

VII1,2 

VIII1,2 

2+2 

2+2 

2+2 

12 

Хемија 

VII1,2 

VIII1,2 

 

2+2 

2+2 

 

 

8 

 

Александра 

Павловић 
Математика 

V1 

VI1,2 

VIII1,2 

4 

4+4 

4+4 

20 

Драгана 

Веселиновић 
Математика 

VII1,2 4+4 

 
8 
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Анамарија Фејса-

Хесе 
Биологија 

V1,2 

VI1 

VII1,2 

VIII1,2 

2+2 

2 

2+2 

2+2 

14 

Ненад Миловић 
Физичко 

васпитање 

 

VII1,2   

VIII1 

 

 

3+3 

3 

9 

Милош Бјелица 
Физичко 

васпитање 

V1,2 

VI1 

VIII2 

3+3 

3 

3 

12 

Дамир Попов 
Техника и 

технологија 

 

V1,2 

VI1 

VII1,2 

VIII1,2 

2+2 

2 

2+2 

2+2 

 

14 

Мирела Рахман Енглески језик 
 

II1 
 

2 

 

2 

Дајана Ковачевић Енглески језик 

I1 

III1 

IV1 

V1,2 

VI1 

VII1,2  

VIII1,2 

2 

2 
2 

2+2 

2 

2+2 

2+2 

20 

Владимир Мицић 

Информатика и 

рачунарство 

 

 

V1,2 

VI1,2 

VII1,2  

VIII1,2 

1+1 

1 

1+1 

1+1 

7 

Вера Тубић 
Веронаука 

 

I1 

II1 

III1 

IV1 

1 

1 

1 

1 

10 V1,2 

VI1 

VII1 

VIII1, 

VII2 , VIII1,2 

1+1 

1 

1 

1 

1 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

Нада Дангубић  I1  18 

Милица Мажић  II1  19 

Биљана Тинтор  III1  19 

Радомир Миловић  IV1  19 
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      3.8. ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ   

  

I1 Нада Дангубић професор разредне наставе 

II1 Милица Мажић професор разредне наставе 

 III 1 Биљана Тинтор професор разредне наставе 

IV1 Радомир Миловић професор разредне наставе 

   V1 Александра Павловић професор математике 

V2 Галина Вујачић професор руског језика 

VI1 Анамарија Фејса-Хесе професор биологије 

VII1 Ружица Јелић професор географије 

VII2 Горан Миљанић професор историје 

VIII1 Драгана Шмуговић професор српског језика 

VIII2 Дајана Ковачевић професор енглеског језика 
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3.9. ГОДИШЊИ ФОНД РЕДОВНЕ НАСТАВЕ ПО РАЗРЕДИМА И  

ПРЕДМЕТИМА 

 

Обавезни наставни 

предмети 

Разред 

I II III IV V VI VII VIII 

Српски језик и књижевност  

 

180 180 180 180 180 144 144 136 

Енглески језик 72 72 72 72 72 72 72 68 

Руски језик      72 72 72 68 

Ликовна култура 36 72 72 72 72 36 36 34 

Музичка култура 36 36 36 36 72 36 36 34 

Природа и друштво   72 72     

Историја     36 72 72 68 

Географија     36 72 72 68 

Физика      72 72 68 

Математика 180 180 180 180 144 144 144 136 

Биологија     72 72 72 68 

Хемија       72 68 

Техника и технологија     72 72 72 68 

Информатика и 

рачунарство 

    36 36 36 34 

Физичко и здравствено 

васпитање 

    102 102 102 102 

Свет око нас 72 72       

Пројектна настава (IV1)    36     

Дигитални свет  (I1, II1 III1) 36 36 36      

Изборни наставни 

предмети 

 

Верска настава 36 36 36 36 36 36 36 34 

Укупно: 648 684 684 684 1002 1038 1110 1054 

 

Годишњи  и месечни планови рада наставника по предметима прилажу се 

Годишњем плану као анекс. 
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3.10. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ  

 

Разредна настава 

 

Разред Изборни наставни предмети 

(верска настава/грађанско) 

1-1 Веронаука 

2-1 Веронаука 

3-1 Веронаука 

4-1 Веронаука 

4-2 Веронаука 

 

Предметна настава 

 

Разред Изборни наставни предмети 

(верска настава/грађанско) 

5-1 Веронаука 

6-1,2 Веронаука, Грађанско васпитање 

7-1,2 Веронаука, Грађанско васпитање 

8-1,2 Веронаука, Грађанско васпитање 
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3.11. 40-ЧАСОВНА РАДНА НЕДЕЉА 
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Д
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у
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в
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О
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о
 

У
к
у

п
н
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ПРЕДМЕТНА 

НАСТАВА 

Богуновић Данијела 7 3       1 1  0,5  0,5 1 14 

Вујачић Галина 14 7 0.5  1 1  0,5  1 0,5 1,5  0,5 0,5 28 

Веселиновић Драгана 8 4,5 0,5   1  0,5  0,5  1,5   1,5 18 

Бјелица Милош 12 7     1   1  1,5  1 1,5 25 

Јелић Ружица 12 5,5 0,5  1 0,5  0.5  1 0,5 1  0,5 1 24 

Вера Тубић  5,5  10      1  1,5  0,5 1,5 25 

Ковачевић Дајана 20 10 0,5  1 1  0,5 1 1 0,5 1,5  2 1 40 

Миљанић Горан 14 7 0,5  1 0,5  0,5  1 0,5 1,5  0,5 1 28 

Ненад Миловић 9 5     1   1  0,5  0,5 1 18 

Мирела Рахман 2 1        0,5  0,5    4 

Павловић Александра 20 10 0,5  1 1  1 0,5 1 0,5 1,5  2 1 40 

Попов Дамир 14 7 1    1   1  0,5  0,5 2 28 

Мицић Владимир 7 4        1  0,5  0,5 2 15 

Пантовић Оливера 8 4 1   1 0,5 0,5 1 1  1,5  1 2,5 22 

Копривица Драгана 18 8 0,5   1  1  2  3  2  36 

Љиљана Сенћански 7 3        1  0,5  0,5 2 14 

Драгана Шмуговић 20 10 0,5  1 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 1,5  1 3 40 

Анамарија Фејса Хесе 14 7   1 0,5  0,5  1 0,5 1,5  0,5 1,5 28 

Вулановић Силвија 2 1       1 0,5     0,5 5 

Дробњак Миљана 2 1          1    4 

Ковачевић Александра 2 1     1         4 

                 

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

Нада Дангубић 18 10 1  1 1 1  2 1 0,5 1,5  1 2 40 

Милица Мажић 19 10 1  1 1 1  1 1 0,5 1,5  2 1 40 

Биљана Тинтор 19 9 1  1 1 1  1 1 0,5 2  2 1,5 40 

Радомир Миловић 19 9 0,5  1 1 1 0,5 1 1 0,5 1,5  2 2 40 
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40-часовна радна недеља педагога: 

Врста посла Број сати 

Учешће у планирању и програмирању и праћење 

реализације плана и програма образовно-васпитног рада 

4 

Сарадња са наставницима 8 

Сарадња са ученицима 8 

Сарадња са родитељима 3 

Аналитичко-истраживачки рад 3 

Праћење и вредновање рада школе 2 

Сарадња са друштвеном средином 1 

Вођење документације 1 

Припрема за рад 10 

Укупно 40 

 

Радне листе наставника и стручних сарадника прилажу се Годишњем плану као прилог. 
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3.12. РАД СА ДЕЦОМ НА ДУЖЕМ БОЛНИЧКОМ ЛЕЧЕЊУ 

 

 У случају ако ученик због здраствених проблема, оправдано изостане и дуже време 

проведе на болничком лечењу предузећемо следеће активности :  

  

- Посетићемо родитељски дом и појачати сарадњу са родитељима.  

- Ангажовати ученике у одељењу да, кад је могуће, посете друга и пруже му образовне 

информације.  

- У школи појачати допунску наставу.  

- Применити индивидуализовану наставу.  

- За време зимског распуста радити допунску наставу са учеником где постоји потреба.  

- У случају да ученик има више изостанака, што је регулисано Законом о основама 

система образовања и васпитања, организоваћемо полагање разредног испита. 

- Када је ученик у стању да може израђивати задатке сваки наставник електронском 

поштом шаље задатке за вежбање наставног садржаја  

 

❖ Рад са децом на дужем болничком лечењу( кроз развојни план је покривено у оквиру 

подршке ученицима са тимовима за подршку ученицима) 

 

 

 

3.13. ПЛАН ПРИЛАГОЂАВАЊА НОВОДОСЕЉЕНИХ УЧЕНИКА 

 

*Снимање породичне и развојне анамнезе ученика од стране педагошке службе.  

*Упознавање одељењског старешине и предметног наставника са значајни подацима из 

анамнезе ученика.  

*Разговор одељењског старешине са ОЗ о пријему новодосењеног ученика организовање 

добродошлице.  

*Организовање обезбеђивања потребних уџбеника, ужине.  

*Службеним путем затражити додатне информације које употпуњују слику о раду, 

понашању и ангажовању ученика у школи из које долази.  

*У случају потребе укључивање ученика у допунску наставу или организовање 

индивидуалног рада.  

*На основу података из анамнезе и посматрањем понашања и рада ученика упознавање са 

његовим јаким странама и искористити исте за укључивање у наставне и ваннаставне 

активности.  

*Појачани васпитни рад одељењског старешине на укључивању ученика у живот 

одељења/заједнице.  

*Праћење прилагођавања ученика од стране педагошке службе посредно или непосредним 

контактом (кроз разговор са учеником или са одељењским старешином, предметним 

наставницима и родитељима).  

*Уколико је потребно педагошка служба ће реализовати индивидуални рад на  

савладавању технике учења новодосељеног ученика. 

*План прилагођавања ( кроз развојни план је покривено у оквиру подршке ученицима са 

тимовима за подршку ученицима) 
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3.14. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 

❖ Осипање ученика наше школе углавном је проузроковано општим економским 

условима у земљи, где се родитељи ученика и омладина у потрази за послом селе у  

градске средине (Врбас, Нови Сад) и самим тим се смањује број становника у селу. 

Школа се различитим активностима бори против осипања ученика, укључивањем у 

различите пројекте, изградњом спорстке хале, укључивањем родитеља у рад школе, 

повећањем компетенција наставника, организовањем књижевних вечери у сарадњи са 

сеоском библиотеком, укључивањем ученика у ваннаставне активности, пружањем 

подршке ученицима (ученицима у инклузији, успешним спортистима, даровитим 

ученицима...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишњи план рада школе                    Основна школа „Бранко Радичевић“, Равно Село  

 43 

3.15. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 
Стручни тим:  

Загорка Кричковић, професор разредне наставе, задужена за вођење продуженог 

боравка 

Нада Дангубић, професор разредне наставе – први разред 

Милица Мажић, професор разредне наставе – други разред 

Биљана Баранашић, педагог 

 

3.15.1. УВОД 

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета 

млађег школског узраста, које после редовне наставе остаје у кући и без надзора проводи 

време након повратка из школе. Самосталан боравак код куће често излаже дете многим 

опасностима, а страх и брига родитеља за дете током радног дана намећу потребу за 

организованом бригом за дете. Школе тиме добијају нову и захтевнију улогу која од 

запослених захтева организованију бригу о детету  током целог дана. Продужени дневни 

рад после  редовне наставе – продужени боравак, један је од модела којим се могу 

квалитетно и структурално решити наведени проблеми. Нова улога школе на тај ће начин 

бити максимално и рационално искоришћена,  јер пружа небројене могућности деловања 

у сврху правилног развоја и раста сваког детета у квалитетну особу, корисну својој 

породици и заједници. 

Такође, у циљу пружања подршке породицама, у којима су оба родитеља запослена, у 

ситуацији када је проглашено стање пандемије, тј. стање епидемије у Републици Србији, а 

у складу са упутствима Министарства просвете, у наредном перидоу, наставу у 

продуженом боравку похађаће искључиво ученици из ове групе. 

 

 

3.15.2. ОПИС РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

 

       После редовне наставе организује се продужени боравак у школи за ученике првог 

циклуса основне школе, првенствено за ученике првог и другог разреда. Боравак и рад 

према таквом облику организује се од 11 сати до 15 сати, када ученици млађег узраста 

завршавају са наставом. 

      Учитељи који раде у редовној настави свакодневно договарају и усклађују своје 

активности са учитељем из продуженог боравка. Време за договарање и усклађивање 

активности не би смело бити краће од пола сата недељно.  У циљу упознавања деце, као и 

решавања педагошких ситуација учитељица из продуженог боравка је упућена на 

континуирану сарадњу са педагогом .Учитељица  који ради у продуженом боравку са 

осталим учитељима делују јединствено, сараднички, синхронизовано, свеобухватно и 

интегрисано са читавим разредним процесом. Учитељица сарађује са родитељима, 

одржава и родитељске састанке. Следећа начела курикуларног приступа, а у складу с 

начелима локалног и школског курикулума, унутарња организација намеће свакој школи 

одговорност у креирању недељног и дневног распореда активности. Сваки учитељски тим 

креатор је свакодневног рада с ученицима, у складу са законитостима струке. 
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3.15.3. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

Циљеви реализације садржаја у продуженом боравку у складу су са општим циљевима 

основног образовања . Омогућити детету пун живот и открити његове/њене пуне 

потенцијале као јединствене особе. Омогућити детету његов/њен развој као социјалног 

бића кроз живот и сарадњу са осталима како би допринела/допринео добру у друштву. 

Припремити дете за даље образовање и целоживотно учење (учити како учити). 

Специфични циљеви: потпун и хармоничан развој детета,важност истицања 

индивидуалних различитости (свако дете је јединствено; осигурава му се развој свих 

потенцијала); фокусирање на учење (истиче се важност онога што дете учи и процеса 

којим усваја знања); оспособити ученика за самостално учење; истиче се радост учења и 

подстиче мотивисаност за учење; потенцирати важност учења утемељеног на опажању 

процеса из окружења (очигледна метода); писменост (језичка, математичка, 

информатичка); рад на начинима изражавања емоција (друштвено прихватљиви модели); 

развијање духовне димензије живота; поштивање различитости и важност толеранције; 

партнерство у образовању; улога технологије у образовању; брига о деци са посебним 

потребама. 

3.15.4. КЉУЧНА ПОДРУЧЈА РАЗВОЈА 

▪ Хармоничан развој тела и душе: задовољавање потребе за кретањем и 

установљавањем културе кретања; поправљање координације покрета, осећаја за 

ритам и; комуницирање с основним предпоставкама здравог начина живота; 

утемељивање основних хигијенских и здравствених навика; обогаћивање 

емоционалног живота; упознавања себе и других; објективна самоевалуација; јачање 

потреба за интерперсоналним везама. 

▪ Процес социјализације и комуникације: истраживање и континуирани рад на 

побољшању интелектуалних, емоционалних и моралних особина личности; 

упознавање са  друштвено прихватљивим облицима понашања у одређеним 

ситуацијама; јачање антидискриминационог осећања и хуманог односа према 

друштву ; усвајање практичних знања повезаних са елементарним грађанским 

васпитањем и свакодневним животним дужностима. 

▪ Вербална комуникације или вербализација: рад на усавршавању вербалне вештине 

и проширивању вокабулара; циљани развој менталних способности; утемељење 

вештина за самоучење и самоедукацију. 

▪ Уз постизање вештине прецизног и течног писања и читања, од ученика првог и 

другог разреда захтева се развијање вештине интерпретативних, критичких и 

креативних читатељских  вештина и изражајног  читања и рецитовања. 

▪ Учење писаних слова први је корак у учењу упорабе писаног језика. Аутоматском 

писању претходи учење облика и спајања слова. Ученици морају бити оспособљени 

да довољно брзо пишу како би писање користили  као алат. 

▪ Захтев развијања лепог рукописа, економичне и уредне организације текста и 

упорабе стандардних и уредних слова не спречава индивидуалне особине рукописа. 
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Ученици морају да науче како да пишу без изостављања, замене или испуштања 

слова. 

▪ Утемељење основа математичке, логичке и научно-технолошке писмености: 

активности креативног, јасног и логичног решавања проблема; откривање, ређање, 

класификовање, генерализовање, скицирање, рачунање и мерење; примена 

математичких знања у различитим концептима; упораба речи, бројева, симбола, 

табела и модела за објашњење математичких законитости; коришћење пригодног 

математичког записа, математичке и остале терминологије везане уз природне 

науке; решавање проблема вербалним и симболичким делатностима; упораба 

информацијско комуникацијских технологија; увежбавање и развој радно-

практично-техничких вештина. 

▪ Културно-уметничко подручје развоја: повезивање емотивне и моралне са 

естетском сфером живота и рада кроз позоришне и филске (тв) представе; читање 

поезије и прозе и експериментисање у интерпретацијама; упознавање с класичном и 

прикладном литературом; креативно изражавање кроз креирање ликовно-вајарских 

радова. 

▪ Пажња се обраћа књижевним, историјским, географским и уметничким 

информацијама и изражајима блиским узрасту ученика. 

▪ Игре, спорт и рекреација: задовољавање потреба за кретањем;  игре опонашања, 

дечје игре из народне традиције, импровизовање игара у самосталној режији, 

поправљање координације покрета, групно импровизовање игара пропраћено 

ритмом, покретом и мимиком; елементарне игре, групне игре, спортске игре, 

такмичарске игре итд. 

 

 

3.15.5. САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

Остваривање циљева и развој кључних подручја  ће се најбоље остварити усмеравањем 

рада на садржаје, теме, кључне појмове и образовна постигнућа која су прописана 

Наставним планом и програмом за одређени разред. Садржаје ће реализовати учитељ у 

продуженом боравку, али у договору с учитељем који ради у редовној настави. Стога је 

изузетно важно све активности планирати како би се постигла кохерентност међу 

одабраним садржајима и усклађеност деловања међу учитељима.Време предвиђено за 

реализацију пратећих активности треба реализовати у складу с претходно наведеним 

циљевима рада у продуженом боравку, имајући увек на уму узраст и могућности детета. 

Креативност, иновативност и учитељска вештина максимално ће доћи до изражаја при 

одабиру игара, литературе, културних садржаја као и садржаја којима ће реализовати 

захтеве за развојем социјализацијских и комуникацијских те радно-техничких 

компетенција. Посебну пажњу треба посветити целокупном развоју детета , у здраву, 

самосталну, радно оспособљену јединку која ће у будућности својим знањем, развијеним 

животним вештинама и ставовима допринети развоју друштва. 

 

3.15.6. ПРОСТОР 

 

За продужени  боравак деце у школи обезбеђен је простор за вишеструке активности: 

 једна пространа учионица која је опремљена дидактичким материјалом, играчкама, 
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друштвеним играма, телевизором и DVD уређајем, клима уређајем, сликарским 

материјалом, удобним намештајем предвиђеним за одмор и рекреацију. За спортске 

активности увек су на располагању  школски терени, фискултурна сала; за представе , 

приредбе и друге манифестације- простор- бина у трпезарији школе. . Планиране су и  

посете школској библиотеци. 

 

3.15.7. ИСХРАНА 

 

Школа обезбеђује ученицима у продуженом боравку могућност исхране (ручак). Исхрана 

се врши у школској трпезарији. Оброци се припремају у ресторану „Вук“ у Врбасу, по 

највишим хигијенским стандардима, увек свежи и разноврсни.   У кухињи је омогућено да 

се простор прилагоди и да се испоштује прописани простор за сваког ученика, тј. да 

приликом ручка сваки ученик има простор од 4 квадратна метра. Санитарна инспекција 

редовно врши хигијенски надзор. 

 

 

3.15.8. РАДНЕ ОБАВЕЗЕ И АКТИВНОСТИ УЧИТЕЉА У ПРОДУЖЕНОМ 

БОРАВКУ 

1. Организација дневних образовних задатака у складу са развојно-образовним потребама 

ученика.  

2. Пружање стручне помоћи у учењу и саветовању ученика.  

3. Организовање слободних активности ученика.  

4. Организовање и извођење слободног времена ученика.  

5. Организовање рекреативних и ванучионичких активности.  

6. Правилна исхрана ученика  

7. Редовна сарадња са родитељима и извештавање о раду ученика.  

8. Уређење и функционисање радног простора, набавка потребног дидактичког и осталог 

материјала. 

 10. Планирање и програмирање рада продуженог боравка (годишње, месечно, дневно)  

11. Вођење педагошке евиденције.  

12. Организација родитељских састанака.  

13. Сарадња са учитељима у редовној настави ученика, који похађају продужени боравак.  

14. Сарадња са стручним сарадницима. 

 15. Стручно усавршавање учитеља.  

16. Извештавање, статистичко праћење резултата и евалуација резултата рада на 

полугодишту и на крају школске године. 

 

3.15.9. ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ПРОГРАМ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

 

3.15.9.1.УЧЕЊЕ И ИЗРАДА ДОМАЋИХ ЗАДАТАКА 

Самосталним радом, уз сталну стручну и педагошку помоћ и сарадњу са наставником, 

ученици организовано и плански, утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, 

умења и навике. Израда домаћих задатака се свакодневно организује у одређено време. 

Домаћи задаци урађени на часовима самосталног рада се анализирају, исправљају и 

вреднују, али се не оцењују.  Ученици који имају тешкоће у савладавању наставног 

градива добијају помоћ у виду индивидуалног рада који подразумева допунске часове и 
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додатно ангажовање наставника. 

Напреднијим ученицима у продуженом боравку могу се плански и педагошки 

организовано задавати додатни задаци као што су: 

• Читање домаће лектире, 

• Читање листова и часописа за децу, 

• Коришћење енциклопедија и разноврсних материјала са звучним и звучно-

визуелним садржајима, 

• Меморисање краћих поетских и прозних текстова, 

• Вођење дневника и календара природе и друштва, 

• Гледање одређених телевизијских емисија едукативног карактера. 

О планирању и остваривању ових активности ученика редовно се упознају родитељи на 

родитељским састанцима или на индивидуалним разговорима. 

Наставник у продуженом боравку обавезан је да води педагошку документацију у 

Дневнику образовно-васпитног рада који пружа увид у организацију и реализацију 

процеса рада продуженог боравка и омогућава континуирано праћење развоја и успеха 

ученика током школске године. 

У дневни рад продуженог боравка, између осталог, уписује се мишљење о раду и 

напредовању ученика на крају сваког класификационог периода ( прво тромесечје, прво 

полугодиште, друго тромесечје, друго полугодиште ) у току школске године. Наставник 

уноси податке о самосталности при изради задатака, мотивацији за рад, концентрацији 

ученика, времену које је ученику потребно за извршавање задатака. Уписује се и 

мишљење о раду ученика  у слободним активностима, о прихватању активности, степену 

активног односа према раду, марљивости и уредности. 

3.15.9.2. ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО 

Часови ликовног стваралаштва имају за циљ обучавање деце да рукују одговарајућим 

прибором и материјалом, да овладају ликовним техникама. Планом и програмом  

наставника у продуженом боравку обухваћено је континуирано праћење промена у 

природи током целе године, уређење паноа поводом смене годишњих доба, обележавање 

празника, школске славе и свих осталих актуелности. Организовање изложби додатно 

мотивише децу за овај вид стваралаштва. 

 

3.15.9.3. МУЗИЧКА НАСТАВА  

Свакодневно певање, свирање и играње значајно доприноси развијању креативности, 

 маште као и општој атмосфери. Музика која се слуша одабрана је пажљиво да би 

позитивно утицала на формирање слуха и развијање афинитета за добру музику. 

 

3.15.9.4.СЦЕНСКО СТВАРАЛАШТВО 

Ове активности  подстичу и афирмишу дечји драмско-сценски израз, развија таленат и 

њихову креативност, доприноси остваривању културне мисије школе као отворене 

институције за стваралаштво деце у слободном времену и доприноси развоју позоришне 
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културе уопште. Васпитно-образовни карактер оваквих активности је од изузетног значаја 

и има циљ развијање говорне културе ученика, изражајну интерпретацију текстова, 

сценски наступ, вежбе реторике и дикције. 

3.15.9.5. СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ И БОРАВАК У ПРИРОДИ 

Школа ”Брако Радичевић” располаже школским теренима, спортско халом и 

фискултурном салом који су свакодневно на располагању ученицима који бораве у школи 

у ваннаставном времену. Трчање, корективне вежбе, колективни спорт су активности које 

усмеравају и подстичу децу на  бављење спортом и стварају жељу за здравим животом. 

Време проведено напољу подразумева уочавање промене у природи, сакупљање 

лишћа,цвећа, прављење хербаријума… У циљу развијања еколошке свести код ученика, 

брине се о очувању природе. Планирана је садња цвећа. 

3.15.9.6. ЛЕПО ПОНАШАЊЕ И ПОНАШАЊЕ У САОБРАЋАЈУ 

Деца се уче лепом понашању током боравка у школи. Бон-тон у свакодневним 

ситуацијама ( у школској кухињи, на прославама рођендана, понашање у учионици и 

осталим просторијама школе, школском дворишту) неопходан је у васпитању детета, као 

и у каснијој комуникацији са околином 

3.15.9.7.МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Организовањем тематског планирања омогућити учениима повезивање садржаја 

различитих предмета и трансфер знања. 

 

3.15.10.ДНЕВНИ  РАСПОРЕД  ПРОДУЖЕНОГ  БОРАВКА   

 

11.00 – 11.15, пријем ученика  

11.15- 11.50, слободно време ученика (игра , одмор) 

11.50 -12.20, ручак 

12.20-12.30, одмор 

12.30- 13.15, , самостални рад (домаћи задаци, допунска и додатна вежбања) 

13.15-13.25 , одмор 

13.25 – 14.10, самостални рад (домаћи задаци, допунска и додатна вежбања) 

14.10 – 14.20,  одмор 

14.20 – 15.00, слободне активности 

15.00- 16.00 слободно време ученика (игра, одмор) 

16.00- одлазак кући 

 

 

3.15.11. ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ВЕЋА НАСТАВНИКА 

У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

Септембар: 

• Пријављивање ученика и упис у продужени боравак  

• Радионица: Наша правила 
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• Родитељски састанак 

• Дневна организација времена- режим рада по групама 

• Вођење педагошке документације 

• Разговор са педагогом школе- узимање података о ученицима првог разреда 

• Сарадња са одељењским старешином 

 

Октобар: 

• Сарадња са наставницима- израда домаћих задатака 

• Праћење и усвајање хигијенских навика 

• Индивидуална помоћ појединим ученицима 

• Сарадња са ПП службом ( индивидуално понашање ученика) 

• Тематски дан: „Јесен” 

• Индивидуални  разговори са родитељима 

• Вођење педагошке документације 

 

Новембар: 

• Организовање забавног живота ученика 

• Праћење и усвајање хигијенских навика 

• Сарадња са библиотеком 

• Редовно праћење рада  ученика  ( пружање помоћи и стимулирање рада) 

• Континуирано одржавање сарадње са учитељима и родитељима 

• Уређујемо простор 

• Вођење педагошке документације 

 

Децембар: 

• Праћење и усвајање хигијенских навика, уредност школског прибора, естетска 

израда домаћих задатака 

• Сарадња са одељеским старешинама и родитељима 

• Разматрање успеха и дисциплине у продуженом боравку 

• Тематски дан: Наши празници 

• Уређење паноа 

• Вођење педагошке документације 

 

Јануар: 

 

• Развијање говорне културе 

 Праћење и усвајање хигијенских навика 

Чување школске имовине и личне својине 

• Обележавање школске славе Свети Сава 

• Бон – тон 

• Сарадња са педагогом, одељењским старешинама и родитељима 

• Радионица: Зима 

• Вођење педагошке документације 
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Фебруар 

• Вођење педагошке документације 

• Читање дечје штампе 

• Радионица : У здравом телу здрав дух 

• Сарадња са родитељима и одељењским старешинама 

 

Март  

• Вођење педагошке документације 

• Праћење и развој хигијенских навика 

• Уметности : филм и стрип 

• Уочавање промена у природи кроз разговор и посматрање природе 

• Дан школе 

• Моја омиљена књига, сликовница 

 

Април: 

• Подршка ученицима са тешкоћама  у учењу 

• Разматрање успеха и дисциплине на тромесечју 

• Сарадња са родитељима и одељењским старешинама 

• Моје омиљене играчке 

 

Мај: 

• Сарадња наставника у боравку и наставника у настави 

• Однос ученика према раду и учењу 

• Индивидуални рад са ученицима 

• Вођење педагошке документације 

• Природи у походе – излет 

• Тематски дан : Пролеће 

 

Јун: 

• Разматрање рада и постигнутих резултата у учењу и дисциплини 

• Резултати друштвених активности 

• Тематски дан : Лето 

•  Евентуална измена  и допуна програма за наредну школску годину 

 

Август: 

• Распоред групе и наставника у продуженом боравку 

• Припрема наставних средстава и друштвених игара и евентуална набавка нових 
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IV ПРОГРАМ  РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

Шема стручних тела и руковођења 
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4.1. НАДЛЕЖНОСТ И ОДГОВОРНОСТ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 

 

Осим послова утврђених законом и статутом установе, директор: 

1. планира и организује остваривање програма образовања и васпитања активности 

установе; 

2. стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и 

унапређивању васпитно-образовног рада; 

3. стара се о остваривању развопјног плана установе 

4. одлучује о коришћењу средстава утвђених финансијским планом и одговара за 

одобравање и наменско коришћење тих средстава, у складу са законом, 

5. сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима 

6. организује и врши педагошко-инструктивни увиод и прати квалитет образовно-

васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање 

наставника, васпитача и стручног сарадника, 

7. планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицањезвања 

наставника, васпитача и стручног сарадника; 

8. предузима мере у случајевима повреда забрана из чл.44 до 46. Овог закона и недоличног 

понашања запосленог и његовог негативног утицаја на децу и ученике; 

9. предузима мере ради извршења налога просветног инспектора и просветног саветника , 

као и других инспекцијских органа; 

10. стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о 

установи у оквиру јединственог информационог система просвете; 

11.стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и 

родитеља односно стратеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од 

интереса за рад установе и ових органа; 

12. сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког 

већа, без права одлучивања; 

13. образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних тимова у установи; 

14. сарађује са родитељима, односно старатељима деце и ученика; 

15. подноси извештаје о свом раду и раду установе органима управљања, најмање два пута 

годишње; 

16. доноси опршти акт о организацији и систематизацији послова; 

17. одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са 

овим посебним законом. 

У случају привремене одсутности или спречености директора да обабља своју дужност, 

замењује га наставник, васпитач или стручни сарадник у установи на освову овлашћеа 

директора, односно органа управљања, у складу са законом. 
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4.2. ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

I  ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

 

Израда предлога Годишњег плана рада школе VIII, IX 

Израда Распореда рада наставника (подела часова) VI,VIII 

Обављање консултација са сарадницима на изради 

Годишњег програма плана школе и школских програма и 

школског развојног плана. 

Током године 

Израда предлога документације за праћење реализације 

Годишњег плана рада школе 

IX, I, VI 

Израда инструмената за истраживање образовно-васпитног 

рада 

IX, X 

Израда програма за унапређивање наставе IX, X 

Рад на програмирању рада директора током године 

II ОРГАНИЗАЦИОНО-МАТЕРИЈАЛНИ ЗАДАЦИ 

 

Израда организационе шеме свих послова у школи IX 

Конкретна подела задужења шеме свих послова у школи VIII, IX 

Конкретна подела задужења запосленима на почетку 

школске године 

IX 

Организација израде и ажурирање нормативних аката 

школе 

током године 

Планирање и реализација инвестиционих радова и израда 

завршног рачуна (спортска хала) 

током године 

Израда предлога плана набавки опреме и наставних 

средстава 

током године 

Пружање помоћи у обављању административно-

финансијских послова 

токома године 

III ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНО САВЕТОДАВНИ РАД 
 

Посета часовима са циљем увида у организацију наставног 

рада 

током године 

Обилазак наставника почетника са циљем пружања помоћи X,XI,III,IV 

Индивидуални разговори са наставницима после 

посећених часова 

током године 

Саветодавни рад са родитељима ученика током године 

Рад у стручним активима, педагошком колегијуму, 

одељењским већима,  наставничком већу и тимовима 

током године 

IV АНАЛИТИЧКИ РАД 
 

Анализа остваривања годишњег плана и програма рада два пута годишње 

Вредновање и рејтинг школе (тимски рад) VIII 

Полугодишњи извештај о успеху ученика и реализацији I, VI 
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ГПРШ 

Израда извештаја за потребе педагошких и друштвених 

институција 

током године 

Анализа реализованих програма рада наставника и 

сарадника 

I, VI 

V РАД У СТРУЧНИМ И ДРУШТВЕНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ 
 

Припремање седница стручних органа, наставничког већа 

и педагошког колегијума 

током године 

Педагошко-инструктивни послови у раду стручних органа током године 

Рад на стварању позитивне атмосфере у колективу током године 

Учешће у раду Актива директора општине Врбас и 

Школске управе Нови Сад – Јужнобачки округ 

током године 

Учешће у припреми седница Школског одбора и Савета 

родитеља 

током године 

Спровођење одлука и закључака стручних и других органа током године 

VI СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ РАДА 
 

Координатор тима пројекта»Школа без насиља» током године 

Рад у стручним активима, на семинарима, саветовањима током године 

Праћење стручне литературе, часописа и приручника током године 

VII РАД НА ПЕДАГОШКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 
 

Учешће у изради анкета, упитника и других инструмената 

за праћење квалитета и резултата рада школе 

током године 

Валоризација и процењивање програмских задатака школе током године 

Увид у планирање и припрему наставе током године 

Контрола вођења педагошке документације током године 

VIII САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Сарадња са стручним институцијама током године 

Сарадња са друштвеним организацијама током године 

Сарадња са радним организацијама током године 

Сарадња са установама током године 

Сарадња са локалном самоуправом током године 

IX ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 
Информације и приказивање делатности школе у 

средствима јавног информисања, локалне шире средине 

током године 

Презентација школе (монографија, сајт, летопис, часопис) током године 

 

 Напомена: Сви послови и задаци директора се конкретизују и методички обрађују 

оперативно за сваки месец. 
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V  ПРОГРАМ РАДА УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

5.1. ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

Чланови привременог органа управљања су: 
1. Милан Плећаш 

2. Оливера Пантовић 

3. Нада Дангубић 

4. Нада Рађеновић 

5. Дарко Јанковић 

6. Мирјана Ђукић 

7. Марија Кусић 

8. Дејана Ковачевић 

9. Радован Бајатовић 
 

Програм рада Школског одбора: 

р.бр САДРЖАЈ ДИНАМИКА 

1. 

- Извештај о раду школе за школску 2021/2022.годину 

- Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 

2022/2023.годину 

- Извештај о стручном усавршавању за 2021/2022. годину 

- Усвајање плана рада стручног усавршавања за школску 2022/23. 

годину 

- Разматрање Акта о организацији и систематизацији послова у 

ОШ „Бранко Радичевић“ Равно Село за школску 2022/2023.годину 

- Извештај о кадровској и материјалној опремљености за школску 

2021/2022.годину 

- Разматрање захтева за коришћење фискултурне сале и хале 

Септембар 

 

2. 

- Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог 

квартала 

- Реализација редовне, изборне, допунске, додатне наставе, 

слободних активности и часова одељењског старешине  

- Анализа завршног испита за школску 2021/22. годину 

- Безбедност ученика 

- Предлог мера за осигурање квалитета и унапређења васпитно 

образовног рада. 

-Усвајање извештаја о извршењу буџета  

-Именовање Комисије за попис имовине 

Октобар  

3. 

- Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог 

полугодишта  

- Извештај просветног инспектора  

- Реализација редовне, изборне,  допунске, додатне наставе, 

слободних активности и часова одељењског старешине  

- Извештај Тима за заштиту од насиља, злостављања и 

Децембар 
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занемаривања  

- Извештај о раду директора школе  

  а)План јавних набавки за 2022/23. годину 

  б)План коришћења сопствених средстава за 2022/23. годину 

  в) Усвајање Финансијског плана за 2023. годину 

4. -Информација о организацији општинског такичења из хемије 

-Извештај о раду школе за прво полугодиште 
Jануар 

5. 

- Усвајање завршног рачуна за 2021.годину. 

-Информација у вези предлога на избор уџбеника за наредну 

школску 2023/2024. годину  

- Договор о организовању Дана школе 

Фебруар 

6. 

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег квартала 

-Реализација редовне, изборне, допунске, додатне  наставе, 

слободних активности и часова одељењског старешине  

- Именовање Комисије за утврђивање ранг листе за одређивање 

запослених за чијим радом је престала потреба. 

-Информације о терминима извођења екскурзија, начину плаћања, 

стручним вођама 

Март 

7. -Извештај о извршењу буџета 1.1.2022-31.3.2023. године  

-Организација матурске вечери-фотографисање  
Април 

8. 

- Успех и дисциплина ученика од првог до осмог разреда 

- Реализација редовне, изборне, допунске, додатне наставе, 

слободних активности и часова одељењског старешине  

- Анализа постигнутих резултата на такмичењима   

-Извештај о реализацији изведених екскурзија 

-Извештај о професионалној оријентацији у 8. разреду  

-Извештај о раду директора 

-Информација о избору ученика генерације, додела Вукових  и 

посебних диплома 

-Извештај са пробног завршног испита за ученике 8. разреда 

Јун 

9. 

-Извештаји стручних тимова, већа, актива и ученичких 

организација 

-Избор области за самовредновање за следећу школску годину  

-Извештај о полагању завршног испита  

-Извештај о шестомесечном пословању школе јануар-јун 

2022.године 

- Именовање чланова тимова, актива, и стручних већа  за 

наредну школску годину 

Јул 
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VI ПРОГРАМ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 
 

6.1.ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

Наставничко веће чине наставници и стручни сарадник Наставничко веће планира 12 

седница у току ове године. 

Програм рада Наставничког већа: 
Ред.

бр. 
САДРЖАЈ ДИНАМИКА 

1. 

-  Извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину 

- Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2022/23. годину 

-  Извештај о стручном усавршавању за школску 2021/2022. годину 

- Усвајање плана рада стручног усавршавања за школску 2022/23. 

годину 

- Распоред писмених и контролних задатака за прво полугодиште 

- План посете директора и педагога школе 

- Дежурство наставника 

- Организација допунске, додатне наставе и слободних активности 

- Договор о активностима у Дечијој недељи 

- План посете часовима предметних наставника у разредној настави 

Септембар 

2. 

- Успех и дисциплина ученика на крају првог квартала 

- Реализација редовне, изборне, допунске, додатне наставе, 

слободних активности и часова одељењског старешине  

- Одлука о делимичном и трајном ослобађању ученика од наставе 

физичког васпитања 

-Идентификација ученика за додатну и допунску наставу и 

слободне активности 

- Реализација активности у Дечијој недељи, јесењег кроса и Дана 

ослобођења места 

Октобар 

3. 
- Извештај просветног инспектора  

- Aнализа завршног испита за школску 2021/2022.годину 
Новембар 

4. 

- Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта 

- Реализација редовне, изборне,  допунске,  додатне наставе, слободних 

активности и часова одељењског старешине  

- Извештај директора школе о свом раду  

- Извештаји координатора стручних већа 

- Извештаји координатора стручних актива  

-Извештаиј координатора тимова   

- Извештаји координатора ученичких организација 

-Распоред писмених и контролних задатака за друго полугодиште 

- Договор око организације Дана Светог Саве 

- Стручна  теме: „Како упропастити сопствено дете“ (Загорка Кричковић) 

Децембар 

5. 

- Извештај о раду школе за прво полугодиште 

-Договор око организације такмичења 

- Извештај о реализацији Дана Светог Саве 

Јануар 
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6. 

-Договор око организације Дана школе 

-Давање предлога за избор уџбеника за наредну школску годину 

- Стручна тема: „Креативност“  (Данијела Богуновић) 

Фебруар 

7. 

- Анализа успеха и дисциплине на крају трећег квартала  

- Реализација редовне, изборне, допунске, додатне наставе и слободних 

активности, часова одељењског старешине  

- Стручна тема: „Зашто је емпатија важна“ (Биљана Баранашић) 

- Извештај  о реализацији  Дана школе 

април 

8. 

 

- Извештај и анализа са пробног завршног испита за ученике осмог 

разреда  

- Извештај о реализованим такмичењима 

-Организација завршетка основне школе (прослава матуре и 

фотографисање)  
-Договор око подела књижица и сведочанстава ученицима осмог разреда 

-Завршни испит (договор и  неопходна упутства, подела задужења) 

-Стручна тема: „Ауторитет наставника“ (Нада Дангубић) 

Мај 

9. 

- Успех и дисциплина ученика осмог разреда 

- Реализација редовне, изборне, допунске, додатне наставе, 

слободних активности и часова одељењског старешине у осмом 

разреду 
- Извештаји са екскурзија 
-Избор ученика генерације  

-Додела Вукових и посебних диплома ученицима осмог разреда 

- Извештај о професионалној оријентацији 

- Извештај о упису првака  

-Договор око подела књижица и сведочанстава 

Јун 

10. 

- Успех и дисциплина ученика од 1. до 7. разреда  

- Реализација редовне, допунске, додатне наставе, слободних 

активности и часова одељењског старешине  

- Извештај са завршног испита 

- Извештај о раду библиотеке 

- Извештај о самовредновању 

- Избор области за самовредновање за наредну школску годину 

- Школски календар за 2023/2024. годину  

- Предлог семинара за 2023/2024. годину  

Јун 

11. 

- Извештаји координатора стручних већа  

- Извештаји координатора тимова 

- Извештаји коориднатора актива 

- Извештај координатора ученичких организација 

- Извештај о раду директора школе 

- Извештај о стручном усавршавању наставника  

- Именовање тимова за 2023/2024. годину  

- Именовање одељењских старешина за 2023/2024. годину 

- Задужења за ученичке организације  

- Извештај о прегледу Дневника  васпитно образовног рада и 

осталих облика, матичних књига  

Јул 

12. - Анализа успеха и дисциплине на крају школске  године  август 
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- Поправни испити (именовање комисија) и организација  

- Подела предмета на наставнике 

- Договор око пријема првака  

-Усвајање распореда часова редовне и изборне наставе 

- Распоред дежурних наставника, задужења и одговорности 

-Договор око организације одељењских већа и распореда писмених 

и контролних задатака за прво полугодиште 

-Планови редовне наставе, допунске наставе, додатне наставе и 

слободних активности  
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6.2.ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

Педагошки колегијум ове школске године чине: 

 

1. Јелена Вишњић, директор школе 

2. Биљана Баранашић, педагог школе, координатор Тима за професионалну 

оријентацију, Тима за социјалну и здравствену заштиту  

3. Владимир Мицић, координатор Актива за развој школског програма, Већа 

природних наука 

4. Милица Мажић, координатор Тима за  културну и јавну делатност  

5. Нада Дангубић, координатор, Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

6. Загорка Кричковић, координатор Актива за развојно планирање 

7. Дајана Ковачевић, координатор Тима за борбу против насиља, злостављања и 

занемаривања 

8. Милош Бјелица, координатор Тима за школски спорт 

9. Ружица Јелић, координатор Тима за стручно усавршавање 

10. Анамарија Фејса Хесе,  Тима за заштиту животне средине 

11. Александра Павловић, координатор Тима за инклузију 

12. Радомир Миловић, координатор Тима за подршку ученицима 

13. Драгана Копривица, координатор Тима са самовредновање 

14. Драгана Шмуговић, координатор Тима за међупредметне компетенције и 

предузетништво 

15. Биљана Тинтор, координатор Већа за разредну наставу 

16. Горан Миљанић, координатор Већа за друштвене науке 

17. Данијела Богуновић, координатор Већа вештина 

 
Ред.

бр. 
САДРЖАЈ ДИНАМИКА 

1. 

- Именовање чланова Педагошког колегијума за 2022/23. годину и избор 

записничара 

- Извештај о раду школе за школску 2021/22. годину 

- Годишњи план рада школе за школску 2022/23. годину 

- Доношење ИОП-а 

- Организација допунске,  додатне наставе и ваннаставних 

активности 

- Стручно усавршавање – лични план стручног усавршавања 

- План посете часовима педагога и директора школе 

Септембар 

2. 

- Успех и дисциплина ученика на крају првог квартала 

- Реализација редовне, изборне,  допунске, додатне наставе, 

слободних активности и часова одељењског старешине  

-Доношење ИОП-а за прво полугодиште 

- Редовност похађања наставе 

Октобар 

3. 

-Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта 

- Реализација редовне, изборне, допунске, додатне наставе и 

слободних активности, часова одељењског старешине  

Децембар 
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- Вредновање ИОП-а 

- Извештај директора школе о свом раду  

- Извештаји координатора стручних већа  

- Извештај координатора тимова   

- Извештај координатора ученичких организација 

-Распоред писмених и контролних задатака за друго полугодиште 

4. 

 - Договор о организацији Дана Светог Саве 

- Организација такмичења 

- Доношење ИОП-а за друго полугодиште 

Јануар 

5. 
- Давање предлога за избор уџбеника за наредну школску 

2022/2023. годину 
Март 

6. 

- Анализа успеха и дисциплине на крају трећег квартала  

- Реализација редовне, изборне, допунске, додатне наставе, 

слободних активности и часова одељењског старешине  

- Извештај тимова за подршку ученика 

- Извештај  и анализа са полагања пробног завршног испита  

Април 

7. 

 

- Успех и дисциплина ученика на крају наставне године 

- Реализација редовне, изборне, допунске, додатне наставе, 

слободних активности и часова одељењског старешине  

- Вредновање ИОП-а 

- Извештај о самовредновању 

- Анализа постигнутих резултата на такмичењима 

- Извештај о реализацији екскурзија 

- Извештај о упису првака 

- Извештај о раду библиотеке 

- Предлог области за самовредновање 

- Предлог одељењских старешина за наредну школску годину 

Јун 
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1.2. ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 

 

Одељенско веће од првог до четвртог разреда 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 
Милица мажић 

Мирела Рахман 

Вера Тубић 

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
Биљана Тинтор 

Дајана Ковачевић 

Вера Тубић 

ЧЕТВРЕТИ 

РАЗРЕД 

Радомир Миловић 

Дајана Ковачевић 

Вера Тубић 

 

ПРВИ РАЗРЕД 
Нада Дангубић 

Дајана Ковачевић 

Вера Тубић 

Одељенска 

већа од првог 

до четвртог 

разреда 
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1.2.1. План рада одељењског већа за први разред 

За школску 2022/23. годину планира се 5 седница (IX, XI, XII, IV, VI) 

Септембар : 

 - Разматрање и усвајање плана рада Одељењског већа за текућу школску годину ; 

 - Утврђивање планова рада у редовној настави, слободним активностима, допунској 

и додатној настави ; 

 - Предлог распореда контролних задатака за прво полугодиште; 

 - Договор о организовању Дечије недеље; 

Новембар : 

 - Анализирање и утврђивање успеха ученика и дисциплине ученика на крају првог 

квартала ; 

 - Сагледавање и анализа учешћа ученика у ваннаставним активностима ; 

 - Разматрање успешности сарадње са родитељима ; 

 - Разматрање васпитне ситуације у одељењу и идентификација ученика за које је 

потребно организовати ИОП;  

Децембар : 

 - Анализирање и утврђивање резултата рада ученика у образовно-васпитном раду 

(редовној, допунској и додатној настави, слободним активностима) у току  полугодишта ; 

 - Анализа реализације свих садржаја образовно-васпитног рада у одељењу, 

сагледавање проблема који се у тој реализацији јављају (у односу на ученике, наставнике, 

услове рада) и предлагање мера за унапређивање рада ; 

 - Предлог распореда контролних задатака за друго полугодиште; 

 - Договор о прослави Дана Светог Саве, Дана школе; 

 - Давање предлога за избор уџбеника за наредну школску годину 

Април: 

 - Анализирање и утврђивање успеха ученика у образовно-васпитном раду на крају 

трећег квартала; 

 - Анализа реализације свих садржаја образовно-васпитног рада у одељењу и 

предлагање мера за унапређивање рада; 

 - Сарадња са друштвеном средином ; 

 - Праћење напредовања ученика са психофизичким сметњама и поремећајима 

понашања ; 

  

Јун : 

 - Анализа реализације свих планова рада (редовне, изборне, додатне, допунске 

наставе, слободних активности) ; 

 - Анализа рада Одељењског већа и извештај о раду у току школске године ; 

 - Анализирање и утврђивање успеха ученика на крају школске године ; 

 - Предлог маршруте екскурзије за наредну школску годину; 
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1.2.2. План рада одељењског већа за други разред  

За школску 2022/23. годину планира се 5 седница (IX, XI, XII, IV, VI) 

 

Септембар : 

 - Разматрање и усвајање плана рада Одељењског већа за текућу школску годину ; 

 - Утврђивање планова рада у редовној настави, слободним активностима, допунској 

и додатној настави ; 

 - Идентификација ученика за које је потребно организовати ИОП;  

- Предлог распореда контролних задатака за прво полугодиште; 

- Договор о организовању Дечије недеље; 

 

Новембар : 

 - Анализирање и утврђивање успеха ученика и дисциплине ученика на крају првог 

квартала ; 

 - Сагледавање и анализа учешћа ученика у ваннаставним активностима ; 

 - Разматрање успешности сарадње са родитељима ; 

   

Децембар : 

 - Анализирање и утврђивање резултата рада ученика у образовно-васпитном раду 

(редовној, допунској и додатној настави, слободним активностима) у току  полугодишта ; 

 - Анализа реализације свих садржаја образовно-васпитног рада у одељењу, 

сагледавање проблема који се у тој реализацији јављају (у односу на ученике, наставнике, 

услове рада) и предлагање мера за унапређивање рада ; 

 - Договор о прослави Дана Светог Саве; 

 - Предлог распореда контролних задатака за друго полугодиште; 

 - Договор о прослави Дана Светог Саве, Дана школе; 

 - Давање предлога за избор уџбеника за наредну школску годину 

Април: 

 - Анализирање и утврђивање успеха ученика у образовно-васпитном раду на крају 

трећег квартала; 

 - Анализа реализације свих садржаја образовно-васпитног рада у одељењу и 

предлагање мера за унапређивање рада; 

 - Сарадња са друштвеном средином ; 

 - Праћење напредовања ученика са психофизичким сметњама и поремећајима 

понашања ; 

  

Јун : 

 - Анализа реализације свих планова рада (редовне, изборне, додатне, допунске 

наставе, слободних активности) ; 

 - Анализа рада Одељењског већа и извештај о раду у току школске године ; 

 - Анализирање и утврђивање успеха ученика на крају школске године ; 

- Предлог маршруте екскурзије за наредну школску годину; 
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1.2.3. План рада одељењског већа за трећи разред 

За школску 2022/23. годину планира се 5 седница (IX, XI, XII, IV, VI) 

 

Септембар : 

 - Разматрање и усвајање плана рада Одељењског већа за текућу школску годину ; 

 - Утврђивање планова рада у редовној настави, слободним активностима, допунској 

и додатној настави ; 

 - Идентификација ученика за допунску наставу;  

 - Предлог распореда контролних и писмених задатака за прво полугодиште; 

 - Договор о организовању Дечије недеље; 

 

Новембар : 

 - Анализирање и утврђивање успеха ученика и дисциплине ученика на крају првог 

квартала ; 

 - Сагледавање и анализа учешћа ученика у ваннаставним активностима ; 

 - Разматрање успешности сарадње са родитељима ;  

  

Децембар : 

 - Анализирање и утврђивање резултата рада ученика у образовно-васпитном раду 

(редовној, допунској и додатној настави, слободним активностима) у току  полугодишта ; 

 - Анализа реализације свих садржаја образовно-васпитног рада у одељењу, 

сагледавање проблема који се у тој реализацији јављају (у односу на ученике, наставнике, 

услове рада) и предлагање мера за унапређивање рада ; 

 - Предлог распореда контролних и писмених задатака за друго полугодиште; 

 - Договор о прослави Дана Светог Саве; 

 - Договор о прослави Дана Светог Саве, Дана школе;  

- Давање предлога за избор уџбеника за наредну школску годину 

Април: 

 - Анализирање и утврђивање успеха ученика у образовно-васпитном раду на крају 

трећег квартала; 

 - Анализа реализације свих садржаја образовно-васпитног рада у одељењу и 

предлагање мера за унапређивање рада; 

 - Сарадња са друштвеном средином ; 

 - Праћење напредовања ученика са психофизичким сметњама и поремећајима 

понашања ; 

  

Јун : 

 - Анализа реализације свих планова рада (редовне, изборне, додатне, допунске 

наставе, слободних активности) ; 

 - Анализа рада Одељењског већа и извештај о раду у току школске године ; 

 - Анализирање и утврђивање успеха ученика на крају школске године ; 

 - Предлог маршруте екскурзије за наредну школску годину; 
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1.2.4. План рада одељењског већа за четврти разред 

За школску 2022/23. годину планира се 5 седница (IX, XI, XII, IV, VI) 

Септембар : 

 - Разматрање и усвајање плана рада Одељењског већа за текућу школску годину ; 

 - Утврђивање планова рада у редовној настави, слободним активностима, допунској 

и додатној настави ; 

 - Идентификација ученика за допунску и додатну наставу;  

- План посете наставника предметне наставе; 

- Предлог распореда контролних и писмених задатака за прво полугодиште; 

- Договор о организовању Дечије недеље; 

Новембар : 

            - Анализирање и утврђивање успеха ученика и дисциплине ученика на крају првог 

квартала ; 

 - Сагледавање и анализа учешћа ученика у ваннаставним активностима ; 

 - Разматрање успешности сарадње са родитељима ;   

Децембар : 

 - Анализирање и утврђивање резултата рада ученика у образовно-васпитном раду 

(редовној, допунској и додатној настави, слободним активностима) у току  полугодишта ; 

 - Анализа реализације свих садржаја образовно-васпитног рада у одељењу, 

сагледавање проблема који се у тој реализацији јављају (у односу на ученике, наставнике, 

услове рада) и предлагање мера за унапређивање рада ; 

- Предлог распореда контролних и писмених задатака за друго полугодиште; 

 - Договор о прослави Дана Светог Саве; 

 - Договор о прослави Дана Светог Саве, Дана школе; 

- Давање предлога за избор уџбеника за наредну школску годину; 

Април: 

 - Анализирање и утврђивање успеха ученика у образовно-васпитном раду на крају 

трећег квартала; 

 - Анализа реализације свих садржаја образовно-васпитног рада у одељењу и 

предлагање мера за унапређивање рада; 

 - Сарадња са друштвеном средином ; 

 - Праћење напредовања ученика са психофизичким сметњама и поремећајима 

понашања ; 

  

 

Јун : 

 - Анализа реализације свих планова рада (редовне, додатне, допунске наставе, 

слободних активности) ; 

 - Анализа рада Одељењског већа и извештај о раду у току школске године ; 

 - Анализирање и утврђивање успеха ученика на крају школске године ; 

 - Предлог маршруте екскурзије за наредну школску годину; 
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1.2.5. План рада одељењског већа за V разред 

За школску 2022/23. годину планира се 5 седница (IX, XI, XII, IV, VI) 

 

Септембар : 
 - Разматрање и усвајање плана рада Одељењског већа за текућу школску годину ; 

 - Утврђивање планова рада у редовној настави, слободним активностима, допунској и 

додатној настави ; 
 -  Утврђивање и усклађивање распореда контролних и писмених задатака (због равномерне 

оптерећености ученика) за прво полугодиште ; 

 - Идентификација ученика за допунску и додатну наставу; 

 - Идентификација ученика за које је потребно организовати ИОП; 

   - Договор о организовању Дечије недеље; 

Новембар: 

 - Анализирање и утврђивање успеха ученика и дисциплине ученика на крају првог 

квартала; 

 - Сагледавање и анализа учешћа ученика у ваннаставним активностима; 

 - Усклађивања захтева у настави према свим ученицима, а посебно према ученицима са 

здравственим проблемима и проблемима у развоју; 

 - Разматрање облика успешности сарадње чланова Одељењског већа са родитељима 

ученика; 

 - Разматрање васпитне ситуације у одељењу и идентификација ученика за које је 

потребно организовати индивидуални саветодавни рад; 
Децембар: 

 - Анализирање и утврђивање резултата рада ученика у образовно-васпитном раду 

(редовној, изборној,  допунској и додатној настави, слободним активностима) у току првог 

полугодишта; 

 - Анализа реализације свих садржаја образовно-васпитног рада у одељењу, сагледавање 

проблема који се у тој реализацији јављају (у односу на ученике, наставнике, услове рада) и 

предлагање мера за унапређивање рада; 

-  Утврђивање и усклађивање распореда контролних и писмених задатака (због 

равномерне оптерећености ученика) за друго полугодиште ;  

- Договор о прослави Дана Светог Саве, Дана школе; 

- Давање предлога за избор уџбеника за наредну школску годину 

Април: 
 - Анализирање и утврђивање успеха ученика у образовно-васпитном раду на крају трећег 

квартала; 

 - Анализа реализације свих садржаја образовно-васпитног рада у одељењу и предлагање 

мера за унапређивање рада; 

 - Сарадња са друштвеном средином ; 

 -Праћење напредовања ученика са психофизичким сметњама и поремећајима понашања ; 

Јун : 

- Анализа реализације свих планова рада (редовне, изборне, додатне, допунске 

наставе, слободних активности) ; 

- Анализа рада Одељењског већа и извештај о раду у току школске године ; 

- Анализирање и утврђивање успеха ученика на крају школске године ; 

- Предлог маршруте екскурзије за наредну школску годину; 
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1.2.6. План рада одељењског већа за VI разред 

За школску 2022/23. годину планира се 5 седница (IX, XI, XII, IV, VI) 

Септембар : 

 - Разматрање и усвајање плана рада Одељењског већа за текућу школску годину ; 

 - Утврђивање планова рада у редовној настави, слободним активностима, допунској 

и додатној настави ; 

 -  Утврђивање и усклађивање распореда контролних и писмених задатака (због 

равномерне оптерећености ученика) за прво полугодиште ; 

 - Идентификација ученика за допунску и додатну наставу; 

  - Договор о организовању Дечије недеље; 

Новембар: 

 - Анализирање и утврђивање успеха ученика и дисциплине ученика на крају првог 

квартала; 

 - Сагледавање и анализа учешћа ученика у ваннаставним активностима; 

 - Усклађивања захтева у настави према свим ученицима, а посебно према 

ученицима са здравственим проблемима и проблемима у развоју; 

 - Разматрање облика успешности сарадње чланова Одељењског већа са родитељима 

ученика; 

 - Разматрање васпитне ситуације у одељењу и идентификација ученика за које је потребно 

организовати индивидуални саветодавни рад; 

Децембар: 

 - Анализирање и утврђивање резултата рада ученика у образовно-васпитном раду 

(редовној, изборној,  допунској и додатној настави, слободним активностима) у току првог 

полугодишта; 

 - Анализа реализације свих садржаја образовно-васпитног рада у одељењу, 

сагледавање проблема који се у тој реализацији јављају (у односу на ученике, наставнике, 

услове рада) и предлагање мера за унапређивање рада; 

-  Утврђивање и усклађивање распореда контролних и писмених задатака (због 

равномерне оптерећености ученика) за друго полугодиште ;  

- Договор о прослави Дана Светог Саве, Дана школе; 

-Давање предлога за избор уџбеника за наредну школску годину; 

Април: 
 - Анализирање и утврђивање успеха ученика у образовно-васпитном раду на крају трећег 

квартала; 

 - Анализа реализације свих садржаја образовно-васпитног рада у одељењу и предлагање 

мера за унапређивање рада; 

 - Сарадња са друштвеном средином ; 

 -Праћење напредовања ученика са психофизичким сметњама и поремећајима 

понашања ; 

  

Јун : 

 - Анализа реализације свих планова рада (редовне, изборне, додатне, допунске 

наставе, слободних активности) ; 

 - Анализа рада Одељењског већа и извештај о раду у току школске године ; 

 - Анализирање и утврђивање успеха ученика на крају школске године ; 

- Предлог маршруте екскурзије за наредну школску годину; 
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6.3.7. План рада одељењског већа за VII разред 

За школску 2022/23. годину планира се 5 седница (IX, XI, XII, IV, VI) 

Септембар : 

 - Разматрање и усвајање плана рада Одељењског већа за текућу школску годину ; 

 - Утврђивање планова рада у редовној настави, слободним активностима, допунској 

и додатној настави ; 

 -  Утврђивање и усклађивање распореда контролних и писмених задатака (због 

равномерне оптерећености ученика) за прво полугодиште ; 

 - Идентификација ученика за допунску и додатну наставу; 

  - Договор о организовању Дечије недеље; 

Новембар: 

 - Анализирање и утврђивање успеха ученика и дисциплине ученика на крају првог 

квартала; 

 - Сагледавање и анализа учешћа ученика у ваннаставним активностима; 

 - Усклађивања захтева у настави према свим ученицима, а посебно према 

ученицима са здравственим проблемима и проблемима у развоју; 

 - Разматрање облика успешности сарадње чланова Одељењског већа са родитељима 

ученика; 

 - Разматрање васпитне ситуације у одељењу и идентификација ученика за које је 

потребно организовати индивидуални саветодавни рад; 

Децембар: 

 - Анализирање и утврђивање резултата рада ученика у образовно-васпитном раду 

(редовној, изборној,  допунској и додатној настави, слободним активностима) у току првог 

полугодишта; 

 - Анализа реализације свих садржаја образовно-васпитног рада у одељењу, сагледавање 

проблема који се у тој реализацији јављају (у односу на ученике, наставнике, услове рада) и 

предлагање мера за унапређивање рада; 
-  Утврђивање и усклађивање распореда контролних и писмених задатака (због 

равномерне оптерећености ученика) за друго полугодиште ;  

- Договор о прослави Дана Светог Саве, Дана школе; 

-Давање предлога за избор уџбеника за наредну школску годину; 

Април: 
 - Анализирање и утврђивање успеха ученика у образовно-васпитном раду на крају трећег 

квартала; 

 - Анализа реализације свих садржаја образовно-васпитног рада у одељењу и предлагање 

мера за унапређивање рада; 

 - Сарадња са друштвеном средином ; 

 - Праћење напредовања ученика са психофизичким сметњама и поремећајима 

понашања ; 

Јун : 

 - Анализа реализације свих планова рада (редовне, изборне, додатне, допунске 

наставе, слободних активности) ; 

 - Анализа рада Одељењског већа и извештај о раду у току школске године ; 

 - Анализирање и утврђивање успеха ученика на крају школске године ; 

- Предлог маршруте екскурзије за наредну школску годину; 
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6.3.8. План рада одељењског већа за VIII разред 

За школску 2022/23. годину планира се 5 седница (IX, XI, XII, IV, VI) 

Септембар : 

 - Разматрање и усвајање плана рада Одељењског већа за текућу школску годину ; 

 - Утврђивање планова рада у редовној настави, слободним активностима, допунској 

и додатној настави ; 

 -  Утврђивање и усклађивање распореда контролних и писмених задатака (због 

равномерне оптерећености ученика) за прво полугодиште ; 

 - Идентификација ученика за допунску и додатну наставу; 

  - Договор о организовању Дечије недеље; 

Новембар: 

 - Анализирање и утврђивање успеха ученика и дисциплине ученика на крају првог 

квартала; 

 - Сагледавање и анализа учешћа ученика у ваннаставним активностима; 

 - Усклађивања захтева у настави према свим ученицима, а посебно према 

ученицима са здравственим проблемима и проблемима у развоју; 

 - Разматрање облика успешности сарадње чланова Одељењског већа са родитељима 

ученика; 

 - Разматрање васпитне ситуације у одељењу и идентификација ученика за које је 

потребно организовати индивидуални саветодавни рад; 

Децембар: 

- Анализирање и утврђивање резултата рада ученика у образовно-васпитном раду 

(редовној, изборној,  допунској и додатној настави, слободним активностима) у току првог 

полугодишта; 

 - Анализа реализације свих садржаја образовно-васпитног рада у одељењу, 

сагледавање проблема који се у тој реализацији јављају (у односу на ученике, наставнике, 

услове рада) и предлагање мера за унапређивање рада; 

-  Утврђивање и усклађивање распореда контролних и писмених задатака (због 

равномерне оптерећености ученика) за друго полугодиште ;  

- Договор о прослави Дана Светог Саве, Дана школе; 

Април: 

 - Анализирање и утврђивање успеха ученика у образовно-васпитном раду на крају 

трећег квартала; 

 - Анализа реализације свих садржаја образовно-васпитног рада у одељењу и 

предлагање мера за унапређивање рада; 

 - Иницирање предлога за ученика генерације 

 - Сарадња са друштвеном средином ; 

 - Праћење напредовања ученика са психофизичким сметњама и поремећајима 

понашања ; 

Јун : 

 - Анализа реализације свих планова рада (редовне, изборне, додатне, допунске 

наставе, слободних активности) ; 

 - Анализа рада Одељењског већа и извештај о раду у току школске године ; 

 - Анализирање и утврђивање успеха ученика на крају школске године ; 
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6.4. Глобални план рада одељењског старешине 

Планирање и програмирање 

❖ Програм унапређивања васпитног рада одељења; 

❖  Израда плана рада Одељењског већа; 

❖ Израда плана рада одељенског старешине и одељењске заједнице (месечно 

планирање); 

 

Рад са одељењском заједницом и ученицима 

❖  Индивидуални рад са ученицима (превентивни и корективни); 

❖ Групни рад са ученицима у циљу решавања васпитних и осталих проблема; 

❖ Упознавање социјалних, материјалних и других услова и индивидуалних способности, 

интересовања и склоности ученика; 

❖ Упознавање ученика са одредбама општих аката школе који су у вези са њиховим 

правима, обавезама и одговорностима; 

❖   Појачан васпитни рад (по потреби); 

❖ Рад на праћењу напредовања ученика (успех, владање); 

❖ Рад на формирању одељења; 

 

 

Рад са одељењским већем и наставницима 

❖ Организација образовно-васпитног рада у одељењу (редовна, допунска, додатна 

настава, слободне активности, екскурзије, такмичења, друштвено-користан рад, 

сарадња са друштвеном средином...); 

❖ Праћење реализације наставног плана и програма у одељењу; 

❖ Унапређивање наставе и увођење иновација у настави; 

❖ Анализа реализације образовно-васпитног рада; 

❖ Корелација рада наставника и јединствено васпитно деловање; 

❖ Рад са одељењским већем, организација и вођење седница; 

❖ Учешће у раду стручног тима за инклузивно образовање; 

❖ Учешће у радутима за међупредметне компетенције; 

 

Рад са родитељима 

❖ Рад на педагошком образовању родитеља (теме за родитељске састанке); 

❖  Родитељски састанци (планирани број, време одржавања, садржај рада) најмање 4 

пута годишње; 

❖ Избор родитеља за Савет родитеља школе; 

❖ Групни и индивидуални разговори са циљем да се упозна целокупни развој ученика у 

породичним условима, да се оствари заједничко и усклађено деловање родитеља и 

школе на васпитном плану; 

❖ Посета родитељском дому (по потреби) ; 

 

Сарадња са педагошко-психолошком , социјалном и другом стручном службом и 

друштвеном средином 

❖ Сарадња са школским педагого ; 

❖ Сарадња са социјалним радником из Центра за социјални рад (по потреби) ; 
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❖ Сарадња са дефектологом ; 

❖ Сарадња са здравственим службама ; 

❖ Сарадња са осталим стручњацима ; 

❖ Сарадња са Црвеним крстом ;  

❖ Сарадња са директором и осталим запосленима у школи; 

❖ Сарадња са осталим установама и стручним институцијама; 

 

Вођење документације 

❖  Вођење ес Дневника  

❖  Матична књига; 

❖  Ђачке књижице и сведочанства; 

❖  Извештаји и анализе; 

❖  Персонална документација; 

❖  Портфолио ученика; 

❖  Лични портфолио; 
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5.1. СТРУЧНА ВЕЋА 

 

5.1.1. СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

 

Координатор већа Биљана Тинтор, професор разредне наставе     

Заменик координатора Радомир Миловић, професор разредне наставе 

 

Чланови већа за разредну наставу: 

 

• Нада Дангубић,     професор разредне наставе 

• Милица Мажић,     професор разредне наставе 

• Загорка Кричковић,    професор разредне наставе 

• Вера Тубић     вероучитељ 
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Опис активности 
Време 

реализације 

Носилац 

активности 

Доношење плана за 2022-2023.школску годину Септембар Стручно веће 

Предлог активности у Дечијој недељи Септембар Стручно веће 

Разговор о набавци наставних средстава Септембар Стручно веће 

Стручна тема:,Како повећати ниво самопоуздања на 

послу“ 
Новембар Нада Дангубић 

Актуелна питања проблеми који се јављају у настави-

размена искустава 
Новембар Стручно веће 

Договор о прослави Дана школе Фебруар Стручно веће 

Договор о избору уџбеника за следећу школску  годину Фебруар Стручно веће 

Стручна тема:,,Како се борити против дигиталног 

насиља“ 
април Биљана Тинтор 

Разговор о извођењу екскурзија април Стручно веће 

Актуелна питања проблеми који се јављају у настави-

размена искустава 
април Стручно веће 

Угледни час у продуженом боравку мај 
Загорка 

Кричковић 

Анализа часа 

 
мај Стручно веће 

Анализа рада Стручног већа у овој школској години и 

договор о плану за следећу школску годину 
јун Стручно веће 

Договор о екскурзији за следећу школску  јун Стручно веће 

Заједничко дружење чланова већа јун Стручно веће 
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5.1.2.СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ПРИРОДНЕ НАУКЕ 

 

 

 
 

 

Координатор већа Владимир Мицић, професор информатике 

Заменик координатора Драгана Веселиновић, наставник математике 

 

Чланови већа за природне науке су: 

 

❖ Драгана Копривица                               професор хемије и наставник физике 

❖ Александра Павловић                           професор математике 

❖ Ружица Јелић                                    професор географије 

❖ Анамарија Фејса Хесе                        професор биологије 

❖ Дамир Попов    наставник технике и технологије 

 

Плана рада стручног веће за природне науке: 

 

Опис послова Време реализације Носици 

Доношење плана рада за 

школску 2022/2023.годину 

IX Чланови већа 

Анализа иницијалног 

тестирања ученика 

IX Чланови већа 

Идентификација ученика 

која ће радити по ИОП и 

индивидуализованој 

настави 

IX Чланови већа 

Планирање термина 

допунске и додатне наставе 

и секција 

IX Чланови већа 

Посета часу математике и 

разговор о посећеном часу 

XI Драгана Веселиновић 
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Организовање допунске 

наставе у току зимског 

распуста 

XII Чланови већа 

Анализа реализованих 

активности већа у току 

првог полугодишта 

XII Чланови већа 

Организација школских 

такмичења 

II Чланови већа 

Посета часу физике и 

разговор о посећеном часу 

III Драгана Копривица 

Организација пробног 

завршног испита 

III Чланови већа 

Анализа пробног завршног 

испита 

IV Чланови већа 

Анализа успеха ученика на 

такмичењима  

V Чланови већа 

Анализа завршних тестова VI VII Чланови већа 

Анализа реализације плана 

рада већа  

VIII Чланови већа 

Избор руководства за 

наредну школску годину 

VIII Чланови већа 

Опис послова Време реализације Носици 

Доношење плана рада за 

школску 2022/2023.годину 

IX Чланови већа 

Анализа иницијалног 

тестирања ученика 

IX Чланови већа 

Идентификација ученика 

која ће радити по ИОП и 

индивидуализованој 

настави 

IX Чланови већа 

Планирање термина 

допунске и додатне наставе 

и секција 

IX Чланови већа 
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5.1.3.СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ЈЕЗИКЕ И ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 

 

Координатор већа Горан Миљанић, професор историје 

Заменик координатора Галина Вујачић, професор руског језика 

 

Чланови већа за језике и друштвене науке су: 

 

❖ Дајана Ковачевић                                            професор енгелског језика 

❖ Драгана Шмуговић                                         професор српског језика 

❖ Оливера Пантовић                                           професор српског језика 

❖ Миљана Дробњак     професор руског језика 

❖ Мирела Рахман      професор енглеског језика 

❖ Биљана Баранашић                                          педагог 

 

 
 

 

План рада стручног већа за језике и друштвене науке 

 

 

Време реализације Садржај (активности) Носиоци активности 

Септембар -подела задужења за текућу 

школску годину 

-идентификовање ученика за 

допунску, додатну наставу и 

слободне активности 

-набавка наставних средстава 

-распоред писмених, 

контролних задатака, 

усклађивање планова 

-сви чланови актива 
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Октобар - Дечија недеља 

-мала матура информисање и 

конципирање планова за 

припрему ученика 

- Обележавање Дана 

ослобођења места 14.10.2022. 

-сви чланови актива 

 

 

 

 

 

Новембар -анализа успеха у настави 

-предузимање мера за 

побољшање успеха ученика 

-праћење учешћа чланова 

актива на семинарима у 

установи и ван ње 

-учешће у пројекту „Школа 

без насиља“ 

-сви чланови актива 

 

 

 

 

 

Децембар -анализа резултата писмених 

задатака 

-организовање допунске 

наставе 

-предлог мера за 

унапређивање  успеха 

-припреме за организацију 

Светосавске приредбе 

-сви чланови већа 

 

 

 

 

 

професори језика и 

професор историје, 

сарадња са 

вероучитељима и 

одељенским старешинама 

у разредној настави 

Јануар -учешће у прослави дана 

Светог Саве 

-анализа посећености 

допунске, додатне наставе и 

слободних активности 

-сви чланови актива 

Фебруар -организација школских 

такмичења 

-резултати са школских 

такмичења 

-обележавање Дана 

заљубљених (Свети Трифун) – 

АКЦИЈА „ЉУБАВНО 

САНДУЧЕ“ 

-сви чланови актива 

Март -Учешће на општинским 

такмичењима 

-анализа успеха на 

општинским такмичењима 

- Обележавање Дана школе 

-организација пробног 

-сви чланови актива 
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тестирања ученика 8. разреда 

-дискусија: Како мотивисати 

ученике? 

Април -Обележавање Светског дана 

шале 

-дискусија: Корелација у 

настави 

-разговор о посећеним 

часовима 

-сви чланови већа 

 

 

 

 -Обележавање Дана победе - 9. 

мај 

-избор уџбеника и литературе 

-угледни час: енглески језик 

-разговор о посећеним 

часовима 

 

-професор историје, 

професор српског језика 

 

-проф. енглеског језика 

Дајана Ковачевић 

 

 

 -анализа рада у редовној, 

допунској и додатној 

настави,слободним 

активностима 

-израда и усвајање програма 

рада за следећу школску 

годину 

-сви чланови актива 
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5.1.4.СТРУЧНO ВЕЋE ЗА ВЕШТИНЕ 

 

Координатор већа Данијела Богуновић, професор ликовне културе 

Заменик координатора Ненад Миловић, професор физичког васпитања 

Чланови већа за вештине су: 

❖ Силвија Вулановић                               професор ликовне културе 

❖ Љиљана Сенћански   професор музичке културе 

❖ Милош Бјелица    професор физичког васпитања 

❖ Александра Ковачевић   професор музичке културе 

 

 
Годишњи план рада стручног већа за вештине 

Редни 

број 

састанка 

Садржај рада Време 

реализaције 

носиоци 

1. Предлог и усвајање плана рада већа за 

школску 2022/2023. годину 

-сагледавање опремљености учионица 

прибором, материјалима и наставним 

средствима, као и сале за физичко 

- Утврђивање облика,метода и средства 

коришћења одговарајуће школске опреме 

и наставног средства 

-анализа наставног плана и програма и 

њихова међусобна усклађеност ка што 

бољој корелазији садржаја 

- договор око набавке литературе, 

најнеопходнијег ликовног прибора 

-осврт на актуелне и тренутне проблеме и 

питања 

Август Чланови већа 

2. -предлог мера за побољшање рада са 

ученицима 

- избору ученика за хор 

-избору ученика за ликовну секцију  

-додатни рад са ученицима који се 

припремају за такмичење 

-планирање и реализација допунског рада 

Септембар/окт

обар 

Чланови већа 
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( по потреби) 

-осврт на актуелне и тренутне проблеме и 

питања 

3. Учешће у реализацији програма „Дечије 

недеље“ 

Октобар Чланови већа 

4. Посета часу физичког васпитања и 

разговор о посећеном часу 

Октобар Ненад Миловић и  

чланови већа 

5. Посета часу ликовне културе и разговор о 

посећеном часу 

Новембар  Данијела 

Богуновић и 

чланови већа 

6. Избор и предлог садржаја за Светосавску 

приредбу,израда сценографије,избор 

песама и примерене музике као „звучне 

кулисе“ 

Децембар Веће вештина 

 у сарадњи са већем 

друштвених наука. 

7. Посета часу физичког васпитања и 

разговор о посећеном часу 

Фебруар Милош Бјелица и  

чланови већа 

8. Предлог садржаја поводом прославе Дана 

школе 

Март Чланови већа у 

сарадњи са другим 

носиоцима 

организације 

9. Посета часу музичке културе и разговор о 

посећеном часу 

Април Љиљана Сенћански 

и чланови већа 

10. Посета часу музичке културе и разговор о 

посећеном часу 

Мај Александра 

Ковачевић и 

чланови већа 

11. Посета часу ликовне културе Мај  Силвија  

Вулановић и 

чланови већа 

12. -анализа рада стручног већа 

-анализа сарадње чланова унутар већа и 

предлог мера за њено унапређење 

-анализа сарадње са родитељима 

-анализа успеха на такмичењима 

-анализа примене нових метода у раду 

-индивидуално представљање изабраних 

текстова или садржаја часописа, 

приручника , књиге... 

-презентовање и разговор о одржаним 

стручним семинарима 

-осврт на актуелне и тренутне проблеме и 

питања 

Јун чланови већа 

13. -Избор руководиоца већа за наредну школску 

годину 

-писање извештаја о раду стручног већа 

-предлог мера за побољшање рада за следећу 

школску годину 

јун чланови већа 
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11.3. СТРУЧНИ  AКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Координатор већа је Загорка Кричковић, професор разредне наставе 

Заменик већа је Милица Мажић, професор разредне наставе 

 

1. Зоран Војводић, секретар школе 

2. Биљана Баранашић, педагог 

3. Александра Павловић, професор математике 

4. Душан Велемиров, ученик 

5. Споменка Бешовић, родитељ 

6. Милан Плећаш, представник локалне самоуправе 

 

ПЛАН РАДА 

 Активност  Носилац  Учесници  Време  

1. Усвајање плана рада и 

акционог плана 

координатор  Чланови стручног 

актива  

Септембар  

2022. 

2.  Праћење реализације 

акционог плана  

координатор Чланови стручног 

актива, директор 

2022. 

3 Анализа реализације 

ШРП 

координатор Чланови стручног 

актива, Актив за 

самовредновање 

Децембар 

2022. 

4 Полугодишњи 

извештај, анализа  

Координатор 

Заменик 

координтора 

Чланови актива,  децембар 

2022. 

5 Подношење 

полугодишњег 

извештаја 

Координатор  

Заменик 

координатора 

Директор, чланови 

актива, ученици, 

запослени, савет 

родитеља, школски 

одбор 

Децембар 

2022. 

6 Праћење реализације 

ШРП 

Координатор  Чланови стручног 

актива 

Од јануара 

2023, 

7. Годишњи извештај, 

анализа  

Координатор 

Заменик 

координтора 

Чланови актива, Јун 2023. 

8. Подношење годишњег 

извештаја 

Координатор  

Заменик 

координатора 

Директор, чланови 

актива, ученици, 

запослени, савет 

родитеља, школски 

одбор 

Јун 2023. 
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АКЦИОНИ ПЛАН  2022/23. 

Област и задатак Активности  Задужени  Учесници  Време  

1.Приоритет: 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

 

1.1.2.Замена 

прозора на 

школској згради 

 

 

Стећи увид у 

тренутно стање 

Управа школе Техничко 

особље 

Септембар 

2022. 

Упознати стручну 

службу 

Управа школе  Септемабр 

2022. 

Урадити предрачун Управа школе  Септембар 

2022. 

Поднети захтев за 

обезбеђивање 

средстава- 

Покрајина 

Управа школе, 

Републички 

фондови, 

Покрајински 

секретаријат 

 Октобар 2022. 

Прикупити понуде Управа школе  Током 2023. 

Избор извођача 

 

Директор 

Извођач 

радова 

секретар Током 2023. 

Извођење радова Извођаћ 

радова 

Управа 

школе 

Током 2023. 

 

АКЦИОНИ ПЛАН  2022/23. 
Област и задатак Активности  Задужени  Учесници  Време  

1.Приоритет: 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

 

1.1.3.Замена 

расвете у школској 

згради и спортској 

хали 

 

 

Стећи увид у 

тренутно стање 

Управа школе Техничко 

особље 

Током 2022. 

Упознати стручну 

службу 

Управа школе  Током 2022. 

Урадити предрачун Управа школе  Током 2022. 

Поднети захтев за 

обезбеђивање 

средстава- 

Покрајина 

Управа 

школе, 

Републички 

фондови, 

Покрајински 

секретаријат 

 Током 2022. 

Прикупити понуде Управа школе  Током 2022. 

Избор извођача 

 

Директор 

Извођач 

радова 

секретар Током 2022. 

Извођење радова Извођаћ 

радова 

Управа школе Током 2022. 
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АКЦИОНИ ПЛАН  2022/23. 

Област и задатак Активности  Задужени  Учесници  Време  

1.Приоритет: 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

 

1.1.7. Уређење 

улаза и хола 

 

Стећи увид у 

тренутно стање 

Управа школе Техничко 

особље 

Током 2022. 

Упознати стручну 

службу 

Управа школе  Током 2022. 

Урадити 

предрачун 

Управа школе  Током 2022. 

Поднети захтев за 

обезбеђивање 

средстава- 

Покрајина 

Управа 

школе, 

Републички 

фондови, 

Покрајински 

секретаријат 

 Током 2022. 

Прикупити понуде Управа школе  Током 2023. 

Избор извођача 

 

Директор 

Извођач 

радова 

секретар Током 2023. 

Извођење радова Извођаћ 

радова 

Управа школе Током 2023. 

 
АКЦИОНИ ПЛАН  2022/23. 

Област и задатак Активности  Задужени  Учесници  Време  

1.Приоритет: 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

1.2.1. Опремање 

учионица 

рачунарима и 

пројекторима 

 

 

 

Стећи увид у 

тренутно стање и 

потребе 

Управа школе Наставници  Током 2022. 

и 2023. 

Састављање листе 

потребне опремњ и 

софтвера 

Управа школе  Током 2022. 

и 2023 

Урадити 

предрачун 

Управа школе  Током 2022. 

и 2023 

Конкурисање за 

материјална 

средства 

Управа 

школе, 

Републички 

фондови, 

Покрајински 

секретаријат 

 Током 2022. 

и 2023 

Набавка опреме Управа 

школе, 

Републички 

фондови, 

Покрајински 

секретаријат 

 Током 2022. 

и 2023 
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АКЦИОНИ ПЛАН  2022/23. 

Област и задатак Активности  Задужени  Учесници  Време  

1.Приоритет: 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

1.2.3.Опремање 

кабинета белим 

таблама 

Стећи увид у 

тренутно стање и 

потребе 

Управа школе Наставници  Током 2022. 

и 2023. 

Састављање листе 

потребне опремњ  

Управа школе  Током 2022. 

и 2023 

Конкурисање за 

средства 

Управа школе  Током 2022. 

и 2023 

Набавка опреме Управа школе  Током 2022. 

и 2023 

 
АКЦИОНИ ПЛАН  2022/23. 

Област и задатак Активности  Задужени  Учесници  Време  

1.Приоритет: 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И 

МАТЕРИЈАЛНИМ 

РЕСУРСИМА 

 

1.2.4. Набавка 

наставних 

средстава за 

учионице (лењири, 

шестари, 

географске карте, 

уидне слике...) 

 

 

Стећи увид у 

тренутно стање и 

потребе 

Управа школе Наставници  Током 2022. 

и 2023. 

Састављање листе 

потребне опреме 

Управа школе  Током 2022. 

и 2023 

Конкурисати за 

средства 

Управа школе  Током 2022. 

и 2023 

Набавка опреме 

 

 

Управа школе  Током 2022. 

и 2023 

 
АКЦИОНИ ПЛАН  2022/23. 

Област и задатак Активности  Задужени  Учесници  Време  

2.Приоритет:  

НАСТАВА И 

УЧЕЊЕ 

2.1.1. 

Организовање 

темтског дана 

једном у 

полугодишту 

Одабир темем и 

подлеа задужења 

Наставници  Учиници Током 2022. 

и 2023. 

Припрема 

материјала 

наставници  Током 2022. 

и 2023 

Реализација теме наставници ученици Током 2022. 

и 2023 
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АКЦИОНИ ПЛАН  2022/23. 

Област и задатак Активности  Задужени  Учесници  Време  

2.Приоритет:  

НАСТАВА И 

УЧЕЊЕ 

2.1.2.Организовање 

чешће међусобне 

посете часовима 

 

Одабир теме Задужени 

наставник  

 Током 2022. 

и 2023. 

Припрема 

материјала 

Задужени 

наставник 

 Током 2022. 

и 2023 

Реализација часа наставник Ученици 

наставници 

Током 2022. 

и 2023 

 
АКЦИОНИ ПЛАН  2022/23. 

Област и задатак Активности  Задужени  Учесници  Време  

2.Приоритет:  

НАСТАВА И 

УЧЕЊЕ 

2.1.3.Обуччавање 

наставника 

примени 

савремених метода 

и облика рада 

 

Проучавање 

каталога обука за 

текућу годину 

Наставници  

Активи 

педагошки 

колегијум 

наставници Током 2022. 

и 2023. 

Одабир семинара Стручни 

активи 

 Током 2022. 

и 2023 

Пријава обуке Управа школе   

Похађање 

семинара 

наставници  Током 2022. 

и 2023 

Презентација 

материјала и знања 

стечних на 

обукама 

Наставници 

који су 

прошли обуку 

наставници Током 2022. 

и 2023. 

 

 
АКЦИОНИ ПЛАН  2022/23. 

Област и задатак Активности  Задужени  Учесници  Време  

3.Приоритет:  

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

3.1.1. 

Организовање 

интерних 

такмичења и 

квизова и 

адекватно 

награђивање 

ученика и 

наставника 

Избор тима за 

организовање 

квиза или 

такмичења 

Наставничко 

веће 

Наставници 

Стручни 

тимови 

Током 2022. 

и 2023. 

Организација 

такмичења 

Изабрани тим Наставници 

управа школе 

ученици 

Током 2022. 

и 2023 

Одржавање 

такмичења 

Изабрани тим Наставници 

ученици 

родитељи 

управа школе 

 

Јавно 

похваљивање и 

награђивање 

учесника 

наставници Ученици 

управа школе  

аставници 

Током 2022. 

и 2023 
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АКЦИОНИ ПЛАН  2022/23. 

Област и задатак Активности  Задужени  Учесници  Време  

3.Приоритет:  

ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА 

3.2.1. 

Организовање 

полугодишњих и 

годишњих 

тестирања ученика 

Састављање 

тестова 

Предметни 

наставници, 

учитељи 

 

Стручни 

активи 

Током 2022. 

и 2023. 

Извођење 

тестирања 

Предметни 

наставници, 

учитељи 

Наставници 

управа школе 

ученици 

Током 2022. 

и 2023 

Сумирање 

резултата и 

анализа 

Предметни 

наставници, 

учитељи 

ученици 

стручни 

активи 

наставничко 

веће 

 

Прилагођавање 

планова, 

метода и 

облика наставе 

у циљу бољих 

постигнућа 

ученика 

Предметни 

наставници, 

учитељи 

Стручни 

активи 

педагошки 

колегијум 

управа школе 

Током 2022. 

и 2023 

 
АКЦИОНИ ПЛАН  2022/23. 

Област и задатак Активности  Задужени  Учесници  Време  

4.Приоритет:  

ЕТОС 

4.1.1. 

Организовање 

квизова за 

ученике, запослене 

и родитељ 

Избор тима за 

организовање 

квиза  

Наставничко 

веће 

Наставници 

Стручни 

тимови 

Током 2022. 

и 2023. 

Организација 

квиза 

Изабрани тим Наставници 

управа школе 

ученици 

родитељи 

Током 2022. 

и 2023 

Одржавање квиза Изабрани тим Наставници 

ученици 

родитељи 

управа школе 

 

Јавно 

похваљивање и 

награђивање 

учесника 

наставници Ученици 

управа школе  

наставници 

родитељи 

Током 2022. 

и 2023 
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АКЦИОНИ ПЛАН  2022/23. 

 
Област и задатак Активности  Задужени  Учесници  Време  

4.Приоритет:  

ЕТОС 

4.1.2. 

Организовање 

екскурзија за 

запослене 

Избор дестинације Наставник  Наставничко 

веће 

Током 2022. 

и 2023. 

Организација 

екскурзије 

Управа школе Изабрана 

агенција 

Током 2022. 

и 2023 

Извођење 

екскурзије 

Управа школе запослени  
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6.7.СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Координатор стручног актива Владимир Мицић, професор информатике 

Заменик координатора стручног актива Биљана Баранашић, педагог 

 

Члано Стручног актива за развој школског програма чине: 

 

1. Миљана Дробњак,  професор руског језика 

2. Драгана Веселиновић, наставник математике 

 

Актив обавља следеће послове: 

❖ доноси план рада и подноси извештаје о његовој реализацији, 

❖ израђује предлог школског програма, 

❖ израђује пројекте који су у вези са школским програмом, 

❖ прати реализацију школског програма. 

 

 

Програм рада Стручног актива за развој школског програма: 

 

 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Предлог и усвајање плана рада 

Подела задужења међу члановима тима 

Чланови тима IX 

Преглед и анализа планова рада наставника Чланови тима X 

Израда пројеката и праћење везано за 

Школски програм и Школски развојни план 

Чланови тима Током школске 

године 

Праћење увођења иновација у настави у 

циљу бољих резултата рада 

Чланови тима Током школске 

године 

Подношење извештаја о раду тима Чланови тима Током школске 

године 

Сарадња са другим тимовима Чланови тима Током школске 

године 

Праћење реализације Годишњег плана рада 

и Шкоских програма 

Чланови тима Током школске 

године 

Израда Анекса Школског програма  Чланови тима VI 
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6.8.СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Координатор тима Александра Павловић, професор математике 

Заменик координатор Драгана Шмуговић,  професор српског језика 

 

Чланови тима за инклузивно образовање су: 

❖ Галина Вујачић   професор руског језика 

❖ Нада Дангубић   професор разредне наставе 

❖ Драгана Копривица  професор хемије 

❖ Биљана Баранашић  педагог 

 

Општи циљ: 

 унапређивање квалитета живота деце/ученика са потешкоћама,талентоване деце као и 

деце из социално маргинализованих група. 

 

Специфични циљеви: 

1.Примена, развој и праћење модела добре инклузивне праксе у школи. 

2.Обезбеђивање и унапређење квалитета наставе у образовању ученика са потешкоћама, 

талентоване и маргинализоване деце. 

 

Задаци тима за инклузивно образовање 

1.Доношење плана и програма рада. 

2.Организовање активности на основу програма. 

3.Сарадња са интерресорном комисијом. 

4.Идентификација деце са потешкоћама,и потреба за додатном подршком. 

5.Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а, и евалуација. 

6.Вредновање остварености и квалитета програма рада. 

7.Вођење евиденције-педагошког досијеа ученика. 

8.Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју. 
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План рада тима за инклузију у школској 2022/2023. години 

 

Активности  Носиоци 

реализације 

Време реализације 

План додатне подршке и израда и ревизија ИОП-а 

плана за ученике којима је то потребно (квартално и 

полугодишње) 

наставници 

чланови тима 

и подтима 

током године 

Сензибилизација родитеља-предавање за родитеље на 

тему „Инклузија у школи“ 

одељењске 

старешине 

првог разреда 

у првом 

полугодишту 

Сарадња са просветним саветницима из ШУ чланови тима, 

родитељи 
током године  

Формирање базе података (број деце са сметњама у 

развоју; број надарене деце). Редовно ажурирање базе. 
Чланови тима новембар 

Презентација Педагошком колегијуму 

(подношење извештаја на седницама) 
координатор током године 

 Сарадња са другим тимовима у школи  чланови тима током године 

Сарадња са локалном заједницом (са Месном 

заједницом, Центром за социјални рад, Општином) 
чланови тима током године 

Стручне теме  чланови тима током године 

Оргањизовање школских акција: Вршњачки тим, 

Ученички парламент, Црвени крст 

Одељењске 

заједнице 
током године 

Анализа резултата са такмичења- осврт на 

таленетоване ученике 

(Упоређивање са претходном школском годином) 

чланови тима мај 

 Опремљеност библиотеке и стварање базе података 

(литература, дидактичка средства) 
чланови тима мај 

Сарадња са тимом за подршку ученицима   чланови тима  током године 

Информисање јавности путем школског сајта- 

постављање значајних докумената, активности 
чланови тима  током године 

Обука наставника за инклузивну праксу (ван установе) чланови тима  током године 

Разматрање увођења педагошког асистента чланови тима  током године 

Прилагођавање школског простора потребама ученика чланови тима  током године 

 

Поједине активности могу се реализовати путем радионица или на припремљеном 

материјалу за презентацију. 

 

 

 

 

 

 

 



Годишњи план рада школе                    Основна школа „Бранко Радичевић“, Равно Село  

 93 

6.7.1. ПЛАН ТРАНЗИЦИЈЕ 

1. ИЗ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ОСНОВНУ ШКОЛУ  

 

У сарадњи са предшколском установом пратиће се генерација предшколаца са посебном 

пажњом на деци са сметњама у развоју и/или из маргинализованих социјалних група. 

 

Циљ Активност 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Израда Плана транзиције 

састанак 

представника 

Тима за подршку 

ученика ОШ са 

предшколском 

установом 

родитељи,  март  

Обезбеђивање  додатне образовне 

подршке 

Покретање 

поступка пред 

ИРК 

родитељи април   

Упознавање деце са простором и 

активностима школе 

Боравак група 

деце из ПУ у 

школи, учешће у 

активностима на 

часу код будућих 

учитеља 

педагог, 

васпитачи, 

учитељи 

април  

Размена информација о деци ради 

успешније адаптације 

Одлазак учитеља 

у ПУ, међусобно 

упознавање деце 

и учитеља, 

размена 

информација са 

васпитачима 

Педагог, 

учитељи 
Март, април   

Формирање одељења првог разреда 

Уједначавање 

одељења, избор 

одговарајуће 

личности 

учитеља 

уважавајући 

мишљење 

родитеља 

Педагог, 

директор 
јун – август   

Обезбеђивање додатне подршке за 

ученика 

Даља сарадња 

основне   школе 

и ПУ – 

упознавање  

Тим за 

подршку 

ученику 

ОШ, 

родитељи,  

септембар 
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2. ИЗ РАЗРЕДНЕ НА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ   

ПРЕЛАЗАК УЧЕНИКА СА РАЗВОЈНИМ СМЕТЊАМА И ТЕШКОЋАМА У УЧЕЊУ КОЈИ 

СЕ ОБРАЗУЈУ ПРЕМА ИОП-у, КАО И УЧЕНИКА ИЗ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ 

СОЦИЈАЛНИХ ГРУПА, СА РАЗРЕДНЕ НА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ 

Мере и активности Носиоци активности Време 

Ближе упознавање са средином, уклањање 

потенцијалних физичких баријера 

педагог, одељењске 

старешине, родитељи 

ученика 

Август 

Упознавање распореда кабинета за предметну 

наставу 
учитељи 

Током 

године 

Означавање кабинета видним истицањем назива ради 

лакше оријентације нових ученика 
Школа Август 

Могућност да ученици пре почетка школске године 

лично упознају особе које ће им бити непосредна 

помоћ у новим ситуацијама – одељенског старешину, 

педагога, психолога, библиотекара и место на којима 

их могу пронаћи када им требају 

педагог, одељењске 

старешине, родитељи 

ученика други учесници 

Август 

Саветодавно инструктивни рад са свим наставницима 

који предају ученицима ради боље припреме 

наставника за прихватање ученика 

Учитељи, родитељи 

ученика, стручна служба  

Август 

Септемб

ар 

Индивидуални разговори родитеља ученика са 

развојним тешкоћама са предметним наставницима 
Предметни наставници, 

родитељи 

Август 

Септемб

ар 

Заједнички састанак предметних наставника и 

одељењских старешина 5.разреда са учитељима који 

су учили ове ученике у претходним разредима 

Учитељи, одељењске 

старешине, предметни 

наставници, педагог, 

директор 

Август 

Септемб

ар 

Обезбеђивање ученика – друга из одељења који ће 

добровољно и у одређеном периоду помагати 

ученицима којима је потребна подршка (распоред 

часова, кабинети, књиге...) 

Одељењска заједница 

Током 

школске 

године 

Индивидуални рад са децом са сметњама од стране 

стручне службе – саветодавни разговори, редукција 

анксиозности, страха, план учења, методе учења и сл. 

Педагог, родитељи 
Током 

године 

Стручно усавршавање наставника у области 

инклузије – обука представника стручних већа на 

акредитованом семинару, уз обавезу преношења 

стечених знања другим члановима стручног већа 

Школа 
Током 

године 
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3. ИЗ ОСНОВНЕ У СРЕДЊУ ШКОЛУ 

Ове школске године ће бити потребно за једног ученика израдити индивидуални план 

преласка из основне у средњу школу.  

Општи план транзиције је приказан у табели: 

 

Циљ Активност 
Носиоци 

реализације 
Време реализације 

Упознавање 

стручне службе 

средње школе са 

педагошким 

профилом 

ученика ради 

боље адаптације, 

размена 

информација 

Иницијални састанак 

представника Тима за 

подршку ученика ОШ са 

ПП службом средње 

школе и родитељима 

педагог ОШ, 

родитељи, 

ПП служба 

СШ 

Јун, септембар 

Упознавање 

ученика са 

простором и 

активностима 

школе 

Вођени обилазак 

простора школе – 

представник средње 

школе упознаје ученика и 

родитеље са простором и 

активностима школе 

ПП служба, 

родитељи, 

ученик 

јун – август 

Упис ученика у 

средњу школу 

Активности у вези са 

уписом ученика у средњу 

школу 

Одељењске 

старешине, 

уписна 

комисија  

јун 

Обезбеђивање 

додатне подршке 

за ученика 

Даља сарадња основне и 

средње школе – 

упознавање Тима СШ са 

ИОП-ом и досадашњим 

постигнућима ученика 

Тим за 

подршку 

ученику СШ 

септембар 
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6.8. СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД  ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

На основу Посебног протокола за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама на седници Наставничког већа 

формиран је тим за заштиту ученика од насиља. 

 

 Координатор тима Дајана Ковачевић, професор енглеског  језика 

Заменик координатора Милица Мажић,  професор разредне наставе 

 

Чланови тима су: 

 

❖ Биљана Баранашић                                педагог 

❖ Милош Бјелица    професор физичког васпитиња 

❖ Милена Баранашић                                родитељ 

❖ Лазар Крчмар    ученик 

❖ Зоран Војводић                                      секретар 

❖ Милан Плеећаш    представник локалне самоуправе 

❖ Јелена Вишњић    директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу Посебног протокола за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама на седници Наставничког већа 

формиран је тим за заштиту ученика од насиља. 
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• Важни линкови: 

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 

злостављање и занемаривање:   

https://www.pravno-informacioni-

sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2019/46/7/reg  

 

Портал ,,Чувам те“ : 

https://cuvamte.gov.rs/sr/sta-je-nasilje/o-timu-skole-za-zastitu-od-diskriminacije-

nasilja-zlostavljanja-i-zanemarivanja/  

 

Листа индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су 

потенцијалне жртве трговине људима: 

https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/09/Revidirana-lista-indikatora-za-

preliminarnu-identifikaciju-trgovine-ljudima.pdf  

 

Водич за примену ревидираних индикатора за прелиминарну идентификацију 

ученика који су потенцијалне жртве трговине људима: 

https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/Vodic-za-primenu-revidiranih-

indikatora-za-potencijalne-zrtve-trgovine-ljudima-1.pdf  

 

• Сарадници у реализацији плана:  

Ученици, родитељи, савет родитеља, школски одбор, колектив школе, школска 

управа, правосудни органи, МУП Србије, Центар за социјални рад, Здравствени 

центар Врбас.  

 

• Делокруг рада:  

Безбедност ученика у школи. 

 

• Задаци:  

1) доноси план рада и подноси извештаје о његовој реализацији, 

2) учествује у изради аката који се односе на заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, 

3) израђује пројекте који су у вези са заштитом од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, 

4) припрема програм заштите;  

5) информише децу и ученике, запослене и родитеље о планираним активностима 

и могућности тражења подршке и помоћи од тима за заштиту;  

6) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција запослених 

потребних за превенцију и интервенцију у ситуацијама насиља, злостављања и 

занемаривања;  

7) 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;  

8) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;  

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2019/46/7/reg
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2019/46/7/reg
https://cuvamte.gov.rs/sr/sta-je-nasilje/o-timu-skole-za-zastitu-od-diskriminacije-nasilja-zlostavljanja-i-zanemarivanja/
https://cuvamte.gov.rs/sr/sta-je-nasilje/o-timu-skole-za-zastitu-od-diskriminacije-nasilja-zlostavljanja-i-zanemarivanja/
https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/09/Revidirana-lista-indikatora-za-preliminarnu-identifikaciju-trgovine-ljudima.pdf
https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/09/Revidirana-lista-indikatora-za-preliminarnu-identifikaciju-trgovine-ljudima.pdf
https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/Vodic-za-primenu-revidiranih-indikatora-za-potencijalne-zrtve-trgovine-ljudima-1.pdf
https://mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2022/03/Vodic-za-primenu-revidiranih-indikatora-za-potencijalne-zrtve-trgovine-ljudima-1.pdf
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9) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту деце и ученика и даје 

одговарајуће предлоге директору;  

10) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и 

медија ради свеобухватне заштите деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања;  

11) води и чува документацију;  

12) извештава стручна тела и орган управљања. 

 

План рада тима и акциони план за школску 2022/2023. годину 
 

1) Превентивне активности  
 

Табела 1: Превентивне активности акционог плана за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 

 

 

Планиране активности  Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

Очекивани 

исход 

1)  Конституисање 

тима, подела 

задужења, 

динамика рада 

Август/септембар 

2022. 

Директор, педагог Конституисан 

тим, подељена 

задужења 

2)  Акција 

„Успорите поред 

школе“.  

септембар 2022. Владо Лазовић и 

Никола Бељевић у 

сарадњи са МУП-ом 

Оспособљен 

“школски 

саобраћајац“  

3)  Израда Програма 

заштите ученика 

од насиља и 

Плана рада за 

школску 

2022/2023. 

септембар 2022. Директор, педагог План и програм 

рада чини 

саставни део 

Годишњег плана 

рада школе 

4)  Усаглашавање 

свих школских 

аката који се тичу 

заштите и 

безбедности 

ученика 

Септембар/октобар 

2022. 

Секретар Усаглашени и 

доступни свим 

актерима живота 

школе: Правила 

понашања 

Правилник о 

правима, 

обавезама и 

одговорности 

ученика 

Правилник о 

мерама, начину и 

поступку 

заштите и 

безбедности 
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ученика 

5)  Информисање 

свих интересних 

група о садржају 

Правилника о 

протоколу 

поступања у 

установи у 

одговору на 

насиље, 

злостављање и 

занемаривање 

Септембар/октобар 

2022. 

Одељењске 

старешине  

Педагог 

Тим  

Ученици, 

родитељи и 

запослени у 

школи упознати 

су са Проколом 

који је доступан 

преко 

одељењских 

старешина, 

огласне табле и 

сајта школе 

6)  Информисање 

свих интересних 

група о садржају 

портала Чувам те 

као и Листе 

индикатора за 

прелиминарну 

идентификацију 

ученика који су 

потенцијалне 

жртве трговине 

људима 

Септембар/октобар 

2022. 

Одељењске 

старешине  

Педагог 

Тим 

Ученици, 

родитељи и 

запослени у 

школи упознати 

су са порталима 

који су доступни 

преко 

одељењских 

старешина, 

огласне табле и 

сајта школе или 

путем радионица 

7)  Изложба 

ликовних радова 

поводом Дечије 

недеље 

Октобар 2022 Одељењске 

старешине 

Изложени радови 

улепшавају 

ходнике школе и 

подстичу 

самопоуздање 

њихових аутора 

8)  Сагледавање 

безбедносне 

ситуације у 

школи  

Октобар 2022 Тим Одређен ниво 

безбедности 

ученика у школи 

9)  Дефинисање 

интерних 

поступака и 

процедура у 

ситуацијама 

сумње и појаве 

насиља са 

дефинисаним 

улогама и 

одговорношћу у 

примени истих  

Октобар 2022 Тим  Усвојени 

поступци и 

процедуре у 

случајевима 

сумње или појаве 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

деце ученика 

10)  Трибина поводом Октобар / Тим Црвени крст Ученици знају 
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Дана борбе 

против трговине 

људима 

Новембар 2022 начине трговине 

људима и 

потупке заштите 

од истих 

11)  Обележавање 

светског Дана 

толеранције 

вршњачком 

едукацијом  

Новембар 2022. Педагог  

Тим 

Одељењке 

старешине 

Ученици не 

показују 

дискирминативно 

понашање 

12)  Прослава 

поводом краја 

првог 

полугодишта 

Децембар 2022. Ученици, 

наставници 

Маскенбал, 

журке и буђење 

празничног 

веселог духа 

13)  Полугодишња  

анализа 

дежурства 

ученика и 

наставника  

Децембар 2022. Тим, педагог, 

директор 

Евиденција о 

дежурству се 

уредно води 

14)  Безбедност 

ученика на 

интернету  

континуирано Тим, педагог, 

одељењске 

старешине 

Нема случаја 

злоупотребе 

ученика на 

интернету 

15)  Трибина за 

ученике на тему 

„Понашање које 

води ка казни“  

Јануар 2023. Педагог, 

представници МУП-

а 

Ученици 

упознати са 

процедурама 

поступања у 

борби са 

деликвенцијом 

16)  Прослава 

Савиндана 

Јануар 2023. Ученици, 

наставници 

Обележавање 

школске Славе 

17)  Психолошке 

радионице за 

ученике о 

мирном 

решавању сукоба 

/ ШБН радионице 

континуирано Педагог, 

Одељењске 

старешине 

Одржана 

радионица са 

ученицима 

18)  ,,Љубавно 

сандуче“ 

Фебруар 2023. Ученици, 

наставници 

Обележавање 

Дана 

заљубљених, 

ученици убацују 

,,поруке“ у 

сандуче 

19)  Домаћи задатак 

(есеј) из 

српског/енглеског 

језика на тему 

Март 2023. Наставник српског / 

енглескогјезика 

Јавни час школе/ 

читање најбољих 

радова 
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вршњачког 

насиља  

20)  Обележавање 

Дана школе 

Март 2023. Наставници, 

ученици 

Свечана 

приредба и 

прослава 

21)  Вођење 

евиденције о 

процени ризика и 

појавама насиља  

Континуирано Дежурни 

наставници/учитељи 

Постоји свеска за 

вођење 

евиденције о 

насиљу у школи 

22)  Ускршња 

изложба 

Април 2023. Наставник верске 

наставе, ученици 

Изложба 

шарених 

ускршњих јаја и 

корпица, буђење 

ускршњег духа и 

радости у школи 

23)  Спорстке 

активности 

Октобар / мај 2023. Наставници 

физичког 

васпитања, ученици 

Крос и 

проглашења 

победника 

24)  Акција: 

„Екоосновци“ 

Дани Јегричке 

Мај 2023. Ученици, 

наставници, месна 

заједница 

Одлазак на 

Јегричку и 

организовање 

активности у 

природи (пецање 

и сл.) 

25)  Полугодишња  

анализа 

дежурства 

ученика и 

наставника  

јун 2022. Тим, педагог, 

директор 

Евиденција о 

дежурству се 

уредно води 

26)  Евалуација рада 

Tима и има и 

извештавање на 

седници 

Наставничког 

већа  

Јануар/јун 2023. Тим Усвојени 

извештаји о раду 

тима 

27)  Мере за 

унапређивање 

безбедности 

ученика у школи  

Август 2023. Тим, директор Урађен акциони 

план унапређења 

рада школе у 

области појачане 

безбедности 

ученика 

 

 

 

2) Интервенте активности према нивоима насиља, злостављања и 

занемаривања  
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Установа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да дете и 

ученик трпи насиље, злостављање и занемаривање, без обзира на то где се оно 

догодило, где се догађа или где се припрема. Исти облици насиља, злостављања и 

занемаривања могу да се појаве на више нивоа, али се разликују у интензитету, 

степену ризика, учесталости, последицама и учесницима. 

Сви облици насиља, злостављања и занемаривања деце којима се угрожава или 

нарушава физички, психички и морални интегритет личности детета, представљају 

грубу поделу једног од основних права детета наведених у Конвенцији Уједињених 

нација о правима детета, а то је право на живот, опстанак и развој. 

Одредбе Конвенције односе се на заштиту детета од : 

❖ физичког и менталног насиља, 

❖ свих облика сексуалног злостављања и искоришћавања, 

❖ отмице и трговине децом, 

❖ свих других облика искоришћавања штетних по било који вид дететових 

добробити; 

 

Табела 2. Насиље по нивоима и интервентне активности  

 

 

НИВО НАСИЉА ИНТЕРВЕНЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Ударање чврга, гурање, штипање, 

гребање, гађање, чупање, уједање, 

саплитање, шутирање, прљање, 

уништавање ствари: 

омаловажавање, оговарање, 

вређање, ругање, називање 

погрдним именима, псовање, 

етикетирање, имитирање, 

"прозивање", добацивање, 

подсмевање, искључивање из групе 

или заједничких активности, 

фаворизовање на основу 

различитости, ширење гласина, 

неумесно, са сексуалном поруком: 

добацивање, псовање, ласцивни 

коментари, ширење прича, 

етикетирање, сексуално 

недвосмислена гестикулација, 

узнемиравајуће позивање, слање 

узнемиравајућих порука СМС-ом, 

ММС-ом... 

Активности предузима самостално 

одељењски старешина, наставник, у 

сарадњи са родитељем, у смислу појачаног 

васпитног рада са васпитном групом, 

одељенском заједницом, групом ученика и 

индивидуално. Изузетно, ако се насилно 

понашање понавља, ако васпитни рад није 

био делотворан, ако су последице теже, ако 

је у питању насиље и злостављање од 

стране групе према појединцу или ако исто 

дете и ученик трпи поновљено насиље и 

злостављање за ситуације првог нивоа, 

установа интервенише активностима 

предвиђеним за други, односно трећи ниво. 

 

 

 

 

Шамарање, ударање, гажење, 

цепање одела, "шутке", затварање, 

пљување, отимање и уништавање 

имовине, измицање столице, чупање 

за уши и косу, уцењивање, претње, 

Активности предузима одељењски 

старешина, у сарадњи са педагогом, 

психологом, тимом за заштиту и 

директором, уз обавезно учешће родитеља, 

у смислу појачаног васпитног рада. 
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II 

 

 

 

 

 

 

 

неправедно кажњавање, забрана 

комуницирања, искључивање, 

манипулисање, сплеткарење, 

ускраћивање пажње од стране групе 

(игнорисање), неукључивање, 

неприхватање, манипулисање, 

искоришћавање, сексуално 

додиривање, показивање 

порнографског материјала, 

показивање интимних делова тела, 

свлачење, оглашавање, снимање и 

слање видео записа, злоупотреба 

блогова, форума и четовања, 

снимање камером појединаца 

против њихове воље, снимање 

камером насилних сцена, 

дистрибуирање снимака и слика.. 

Уколико појачани васпитни рад није 

делотворан, директор покреће 

васпитнодисциплински поступак и изриче 

меру, у складу са законом. 

III Туча, дављење, бацање, 

проузроковање опекотина и других 

повреда, ускраћивање хране и сна, 

излагање ниским температурама, 

напад оружјем, застрашивање, 

уцењивање уз озбиљну претњу, 

изнуђивање новца или ствари, 

ограничавање кретања, навођење на 

коришћење наркотичких средстава и 

психоактивних супстанци, 

укључивање у деструктивне групе и 

организације, претње, изолација, 

малтретирање групе према 

појединцу или групи, организовање 

затворених група (кланова) које има 

за последицу повређивање других, 

завођење од стране ученика и 

одраслих, подвођење, злоупотреба 

положаја, навођење, изнуђивање и 

принуда на сексуални чин, 

силовање, инцест, снимање 

насилних сцена, дистрибуирање 

снимака и слика, дечија 

порнографија. 

Активности предузима директор са тимом 

за заштиту, уз обавезно ангажовање 

родитеља и надлежних органа, организација 

и служби (центар за социјални рад, 

здравствена служба, полиција и друге 

организације и службе). Уколико присуство 

родитеља није у најбољем интересу 

ученика, тј. може да му штети, угрози 

његову безбедност или омета поступак у 

установи, директор обавештава центар за 

социјални рад, односно полицију или јавног 

тужиоца. На овом нивоу обавезни су 

васпитни рад који је у интензитету 

примерен потребама ученика, као и 

покретање васпитно-дисциплинског 

поступка и изрицање мере, у складу са 

законом. Ако је за рад са учеником 

ангажована и друга организација или 

служба, установа остварује сарадњу са њом 

и међусобно усклађују активности. 

 

 

• Редослед поступања у интервенцији:  

1) Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања 

обавља се прикупљањем информација - директно или индиректно;  
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2) Заустављање насиља и злостављања и смиривање учесника;  

3) Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по потреби;  

4) Консултације у установи (одељењски старешина, дежурни наставник, 

педагог, тим за заштиту, директор, ученички парламент). Уколико у току 

консултација у установи директор и тим за заштиту, услед сложених околности не 

могу са сигурношћу да процене ниво насиља, злостављања и занемаривања, као и 

да одреде мере и активности, у консултације укључују надлежне органе и друге 

организације и службе: министарство надлежно за послове образовања и васпитања 

(у даљем тексту: Министарство) - надлежну школску управу, центар за социјални 

рад, полицију, правосудне органе, здравствену службу и др.  

5) Мере и активности предузимају се за све нивое насиља и злостављања уз 

учешће ученика и у складу су са његовим развојним могућностима. Оперативни 

план заштите сачињава се за конкретну ситуацију другог и трећег нивоа за сву децу 

и 5 ученике - учеснике насиља и злостављања (оне који трпе, који чине и који су 

сведоци насиља и злостављања) и зависи од: врсте и тежине насилног чина, 

последица насиља по појединца и колектив, броја учесника и сл.  

6) Ефекте предузетих мера и активности прати установа (одељењски 

старешина, тим за заштиту педагог) ради провере успешности, даљег планирања 

заштите и других активности установе. Установа прати понашање детета и ученика 

које је трпело и које је извршило насиље и злостављање, али и деце и ученика који 

су индиректно били укључени (сведоци). Прати се и укљученост родитеља и 

других надлежних органа, организација и служби. Ефекте предузетих мера прате и 

надлежне службе Министарства.  

 

• Документација, анализа и извештавање  

 

У спровођењу превентивних и интервентних мера и активности установа:  

1) прати остваривање програма заштите установе;  

2) евидентира случајеве насиља, злостављања и занемаривања другог и трећег нивоа;  

3) прати остваривање конкретних планова заштите другог и трећег нивоа;  

4) укључује родитеља у васпитни рад у складу са врстом и нивоом насиља и праћење 

ефеката предузетих мера и активности;  

5) анализира стање и извештава. 
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План рада Вршњачког тима за школску 2022/23. годину 

 

САДРЖАЈ ДИНАМИКА НОСИОЦИ 

Дефинисање плана рада у 

новој школској години 

септембар Чланови тима и сарадник 

Активно учествовање у 

одговарању порука из 

сандучета поверења 

у току школске године Чланови тима 

Вођење књиге утисака ВТ у току школске године Чланови тима 

Уређивање просторије 

намењене ВТ 

у току школске године Чланови тима и сарадник 

Прослава-новогодишња 

журка 

децембар Чланови тима и сарадник 

Спортске активности мај Чланови тима и сарадник 

Дигитална писменост током године Сарадник и чланови 

 

Сарадник Вршњачког тима је Оливера Пантовић, библиотекар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10. ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОГА 

 

Педагог школе је Биљана Баранашић. 

 

 

Садржај и програм Гантограм Тимски рад 
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 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 ДР  РС НС РД 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА  

 

1. Рад на школским програмима  *         * *  * *  

2.Припрема модела за израду 

Годишњег плана рада школе 
* * * * * * * * * * *  * *  

3.Израда Годишњег плана 

педагога 
* * * * * * * * * * *     

4.Израда  Годишњег плана рада 

школе 
* * * * * * * * * * *   *  

5. Учешће у изради планова и 

програма рада стручних органа 

школе 

*         * *   *  

6. Учешће у изради плана и 

програма професионалне 

оријентације ученика 

*         * *  *   

7. Учешће у изради планова 

тимова у школи 
*         *      

8. Учешће у изради планова 

актива у школи 
*         *      

9. Учешће у изради плана 

ученичких организација 
*         *      

10.  Помоћ наставницима у 

изради планова индивидуалних 

образовних планова, допунске, 

додатне наставе, слободних 

активности и старешинства 

*         * *  * *  

ПЕДАГОШКО – ИНСТРУКТИВНА ФУНКЦИЈА (РАД СА НАСТАВНИЦИМА)  

1. Унапређивање организације 

васпитно образовног рада 
* * * * * * * * * *      

2. Посета часовима васпитно-

образовног рада                
 * * * * * * * *       

3. Осмишљавање и реализација 

ЧОС-а и помоћ одељењским 

старешинама 

* * * * * * * * * *   *   

4. Указивање инструктивне 

помоћи у иновирању наставе 
* * * * * * * * * *    *  

5. Саветодавни рад са 

одељењским старешинама  
* * * * * * * * * *   *   

6.Помоћ наставницима у 

реализацији индивидуалних 

образовних планова 

* * * * * * * * * * *  * * * 

САВЕТОДАВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА   
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Садржај и програм Гантограм Тимски рад 
 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 ДР  РС НС РД 

1.        Утврђивање зрелости 

ученика за полазак у школу 
       * *      * 

1. Формирање одељења првог 

разреда 
        * *      

2. Распоређивање досељених 

ученика 
* * * * * * * * * * *     

3. Саветодавни рад са 

ученицима  
* * * * * * * * * *   * *  

4. Пружање подршке и 

помоћи ученицима и 

ученичким организацијама 

* * * * * * * * * *   * *  

5. Пружање подршке  

ученицима који имају 

проблема у учењу и 

понашању 

* * * * * * * * * *   * * * 

a) Одржавање предавања за 

одељењске заједнице из 

психологије учења 

Тема: „Савети за успешно 

учење“ 

  *             

b) Планирање рада и одмора у 

току дана 
*     *          

c) Упознавање интересовања и 

вредности код ученика који 

испољавају проблематичне 

облике понашања 

* * * * * * * * * *   *   

d) Саветодавни рад са 

ученицима који испољавају 

посебна интересовања и 

склоности  у циљу њиховог 

даљег подстицања 

* * * * * * * *        

6. Откривање узрока 

неуспеха ученика у 

васпитно-образовном раду 

и њихово редуковање 

* * * * * * * * * *   *   

7. Идентификовање 

социјалне климе и 

социјалног статуса ученика 

у одељенском колективу  

 * *    *      *   

8. Учешће у раду тимова за 

подршку ученицима 
* * * * * * * * * * *  * * * 

9. Саветовање ради избора 

одговарајућег позива (ПО) 
 * * * * * * * * *      
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Садржај и програм Гантограм Тимски рад 
 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 ДР  РС НС РД 

a) Испитивање професионалних 

интересовања (примена теста, 

обрада података) 

   *    * *       

b) Одржавање предавања за 

ученике осмог разреда, 

презентација средњих школа 

   *    * * *   *   

 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА  

1. Сарадња са родитељима ради 

дијагностицирања одређених 

стања код ученика  

* * * * * * * * * *     * 

2. Сарадња са родитељима ради 

обезбеђења јединственог 

васпитног деловања на 

ученике (информисање о 

напредовању деце, договор о 

заједничким мерама и сл.) 

* * * * * * * * * *     * 

3. Педагошко-психолошко 

образовање родитеља (рад на 

темама за родитељске 

састанке, трибине, упућивање 

на литературу)  

*  * *     *      * 

4. Подршка и помоћ 

родитељима у осмишљавању 

слободног времена деце 

* * * * * * * * * *      

 

ИСТРАЖИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНЕ ПРАКСЕ    

1.Израда анализа постигнућа 

ученика на кварталима и 

полугодиштима 

  * *    *  * *  *   

2.Спровођење анкете на актуелну 

тему 

  *             

3.Учествовање у истраживањима 

научних и просветних 

институција, других школа 

* * * * * * * * * * *  * * * 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ  

1.Остваривање увида  у вођење 

припрема о раду  
* * * * * * * * * *    *  

2.Увид  у одвијање образовно-

васпитног рада 
* * * * * * * * * *      

a) Слободних активности    *      *      
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Садржај и програм Гантограм Тимски рад 
 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 ДР  РС НС РД 

b) Допунске и додатне наставе    *      *      

c) Припремне наставе    *      *      

3. Анализа педагошке 

документације о раду 

наставника  

   *      *      

a) Анализа планова рада према 

евиденционој листи 

наставника 

*             *  

b) Анализа припрема рада 

наставника 
* * * * * * * * * *      

c) Анализа одвијања наставног 

процеса према сачињеној 

документацији 

* * * * * * * * * *    *  

4. Израда анализа успеха и 

дисциплине ученика на  

кварталима 

  *  *   *  *   *   

5. Учешће у процесу 

самовредновања рада школе 
* * * * * * * * * * *  * * * 

6. Праћење поступака 

оцењивања ученика 
* * * * * * * * * * *  * * * 

УЧЕШЋЕ У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА   

1. Учешће у раду Наставничког 

већа,  одељењских већа, 

Педагошком колегијуму, 

активима, тимовима 

* * * * * * * * * *      

2. Избор тема за стручно 

усавршавање наставника 
* * * * * * * * * *      

3. Учешће у сопственом 

стручном усавршавању 
* * * * * * * * * *      

4. Праћење реализације стручног 

усавршавања наставника у 

установи и ван ње 

     *    *      

5. Извештавање о резултатима 

обављених анализа, прегледа, 

испитивања 

  *       *      

6. Учешће у раду педагошког 

друштва Нови Сад 
* * * * * * * * * *      

ВОЂЕЊЕ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

1.  Дневник рада * * * * * * * * * *      
2.  Спискови ученика * * * * * * * * * *      
3.  Евиденција о појачаном 

васпитном раду 
* * * * * * * * * *      
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Садржај и програм Гантограм Тимски рад 
 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 ДР  РС НС РД 

4. Извештаји о обављеним 

истраживањима 
  *      *       

5. Евиденција о одржаним 

такмичењима 
* * * * * * * * * *      

6. Вођење евиденције о раду са 

ученицима, наставницима, 

родитељима 

* * * * * * * * * *   * * * 

7. Записници, анализе, извештаји * * * * * * * * * * *   *  
САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ  

Успостављање сарадње са 

образовним, здравственим, 

социјалним и другим 

установама које доприносе 

остваривању циљева и 

задатака образовно-васпитног 

рада 

 

* * * * * * * * * * *  * * * 

2. Учествовање у организованим  

облицима размене искустава и 

сарадња школских педагога 

* * * * * * * * * *      

ПРИПРЕМА ЗА РАД  
 
ДР- директор 

РС- разредне старешине 

НС- наставници 

РД- родитељи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.11. ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА 

  
 

 



Годишњи план рада школе                    Основна школа „Бранко Радичевић“, Равно Село  

 111 

План рада стручног сарадника –библиотекара усклађен је са Правилником о 

програму свих облика рада стручних сарадника (''Службени гласник РС – 

Просветни гласник'', број 5/2012.) 

 

ЦИЉ 

Стручни сарадник – школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, доприноси 

остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у основним и средњим школама, 

реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада 

школског библиотекара обухвата задатке 

и послове из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијске послове 

из домена културних и уметничких аспеката образовања. 

Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу. 

 

ЗАДАЦИ 

Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и 

васпитања, као и библиотечко-информацијских из домена културних активности школске 

библиотеке, доприноси 

унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у пословима планирања, 

програмирања, 

организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно целокупног образовног 

процеса, као члан 

школских тимова има задатке: 

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

- развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација, 

- стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу,што ће 

се додатно унапредити увођењем интернета који је постао неопходан, 

- мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и 

образовање током целог живота, 

- сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима, 

- праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим 

склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом 

професионалном развоју, 

- пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, 

а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе 

у тежим социјалним 

приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним институцијама, 

- стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и 

расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке 

способности и креативности код ученика, 

- обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, 

како би се корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и саопштавање 

информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих 

технологија, 

- вођења библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, 

класификација библиотечке грађе и други послови), 

- коришћење савремених облика и метода рада са ученицима, 
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- заштита и чување библиотечке грађе и периодична ревизија фонда. 

 

ОБЛАСТИ РАДА 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

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

стручне сараднике, 

2. Израђивање годишњег плана рада 

3. Планирање и програмирање рада са ученицима у школској библиотеци, 

4. Планирање развоја школске библиотеке и набавка библиотечке грађе потребне за 

реализацију наставе и образовно-васпитног рада. 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

1. Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада установе, 

2. Вођење  библиотечког пословања  

3. Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне 

активности(теоријска и практична настава, допунски и додатни рад, ваннаставне 

активности ученика и др.), 

4. Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно проверене методе и 

резултата сопственог 

истраживачког рада 

5.Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника 

развијањем критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнања и 

осећаја за естетске вредности (уређење библиотеке, обележавање значајних датума) 

 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

1. Сарадња са наставницима на промоцији читања ради задовољства кроз све облике 

образовно-васпитног рада, 

2. Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење разних 

извора информација, 

3. Организовање наставних часова из појединих предмета у школској библиотеци, 

4. Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде лектире, и 

коришћења наставничко-сарадничког дела школске библиотеке, 

5. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе, 

6. Систематско информисање корисника школске библиотеке о новоиздатим књигама, 

стручним часописима и другој грађи, о тематским изложбама у вези с појединим 

издањима, ауторима, акцијама и 

јубилејима, и усмено или писмено приказивање појединих књига и часописа. 

 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

1. Припрема (обучава) ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања и 

свих врста информација у настави и ван ње по добијању интернет мреже. 
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2. Пружа помоћ ученицима код учење ван школе и усвајању метода самосталног рада на 

тексту и другим материјалима, 

3. Пружа помоћ ученицима у припреми и обради задате теме, 

4. Упознаје ученике са методама и техникама научног истраживања и библиографског 

цитирања, 

5. Ради на развијању позитивног односа према читању и важности разумевања текста и 

упућивању на истраживачке методе рада (употреба лексикона, енциклопедија, речника и 

др.) и омогућавању претраживања и употреби свих извора и оспособљавању за самостално 

коришћење, 

6. 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 и сл.), 

7. 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, 

8. 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). 

 

РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

 

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, 

2. Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких навика ученика 

(часописи и сл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

 

1. Сарадња са стручним већима наставника, педагогом, психологом и директором школе у 

вези с набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе, те целокупном организацијом 

рада школске библиотеке, 

2. Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове стручне 

литературе за предмете, дидактичко-методичке и педагошко-психолошке литературе, 

3. Информисање о развоју медијске и информатичке писмености, и упућивање на 

критички и креативни однос ученика приликом коришћења извора, 
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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, 

5. Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за школску библиотеку коју 

користе ученици, наставници и стручни сарадници, 

6. Припремање и организовање културних активности школе (књижевне трибине, сусрети, 

разговори, 

акције прикупљања књига и 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 и др.), 

7.Учешће у припремању прилога и изради школског гласила и интернет презентације 

школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКЕ 

 
 

Опис послова Време реализације 
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Задуживање професора разредне наставе уџбеницима за наредну 

школску годину 
септембар 

Обрада свих нових уџбеника, дистрибуција бесплатних 

уџбеника за ученике у разредној настави 

септембар 

Учешће на конкурсима 

 

септембар 

Рад са корисницима (позајмна функција), библиотека као 

амбијент за гледање филмских садржаја. 

- Крвава бајка 

- Сумњиво лице 

- Дневник Ане Франк 

у току године 

Подела претплаћене периодике у току године 

Октобар – месец књиге; акција: ИЛУСТРУЈ  СВОЈУ 

ОМИЉЕНУ КЊИГУ изложба радова 

октобар 

Библиотека је стециште литерарних радова ученика  

Радови који су награђени на бројним конкурсима налазе своје 

место на пано-табли 

у току године 

Обележавање дана просветних радникан ( 8.новембар)          новембар 

Обележавање СВЕТСКОГ ДАНА ТОЛЕРАНЦИЈЕ 

16.НОВЕМБАР 

Ученици израђују плакат, цртају и пишу на задату тему. 

 

Новембар 

Украшавање школског хола поводом Нове године 

Акција: НАЈНОВОГОДИШЊА РАЗГЛЕДНИЦА 

децембар 

Акција: МОЈ ОМИЉЕНИ СТО 

Чланови библиотеке опремају један посебан сто на којем ће 

изложити своје омиљене књиге и препоручити их другим 

ученицима 

децембар 

Укључивање у акције поводом школске славе Светог Саве децембар-јануар 

Припрема за школску славу  - Свети Сава децембар-јануар 

Сарадња са руководиоцима рецитаторских секција јануар 

Сарадња са одељењским старешинама првих разреда и њихова 

заједничка посета библиотеци 

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ЂАКА ПРВАКА У ПРОСТОРИЈЕ 

БИБЛИОТЕКЕ 

  

  јануар-фебруар 

По један час у библиотеци са сваким одељењем првог разреда фебруар 

Обележавање ДАНА ЗАЉУБЉЕНИХ 

Акција: ЉУБАВНО САНДУЧЕ 

 

фебруар 

Укључивање у припреме поводом Дана школе – свечаност март 

Сарадња са одељењима чије су одељењске старешине 

заинтересоване за ЧОС у библиотеци 

у току године 

Набавка нових наслова 

Април – ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА КЊИГЕ 

Акција: ПОКЛОНИ КЊИГУ БИБЛИОТЕЦИ 

април 
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Евидентирање ученика осмог разреда који библиотеци дугују 

књиге, достава спискова старешинама 

мај 

Учествовање у организацији приредбе поводом опроштаја 

ученика осмог разреда 

мај 

Набавка нових књига за ученике осмих разреда –  

(Вуковци, ученик генерације) 

мај 

Евидентирање ученика од првог до осмог разреда који 

библиотеци дугују књиге, достава спискова одељењским 

старешинама 

јун 

Раздуживање и задуживање професора разредне наставе 

уџбеницима за наредну школску годину 

јун 

Рад са корисницима јун 

Час посвећен читању песама (по избору ученика) током године 

Час посвећен читању прича (по избору ученика) током године 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII  ПРОГРАМ РАДА САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

                     

 7.1. САВЕТ РОДИТЕЉА 

 

Савет родитеља: 
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❖ предлаже представнике родитеља ученика у школски одбор и друге органе школе, 

❖ предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге тимове 

школе, 

❖ предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља 

❖ предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада, 

❖ учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника, 

❖ разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана 

рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању, 

❖ разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности школе, 

❖ предлаже школском одбору намену коришћења средстава прикупљених од родитеља, 

❖ разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и 

заштиту ученика, 

❖ учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и безбедности 

ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа, 

❖ упућује своје предлоге, питања и ставове директору, школском одбору и стручним 

органима школе, 

❖ доноси пословник о свом раду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програм рада Савета родитеља: 

Ред.

бр. 
САДРЖАЈ ДИНАМИКА 

1. 

- Конституисање Савета родитеља за школску 

2022/2023.годину 

- Избор председника и заменика председника Савета родитеља 

- Усвајање Пословника о раду Савета родитеља 

- Предлог два члана за Општински савет родитеља 

септембар 
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- Предлог представника родитеља за стручне органе школе 

- Извештај о раду школе за школску 2021/2022.годину 

- Годишњи план рада за школску 2022/2023.годину 

- Анекс Школског програма 

- Утврђивање предлога накнаде за осигурање 

- Информација о организовању ђачке ужине 

2. 

- Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог 

квартала 

   - Реализација редовне, изборне, допунске, додатне  наставе и 

слободних активности и часова одељењског старешине  

   - Безбедност ученика 

новембар 

3. 

- Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају првог 

полугодишта 

   -Реализација редовне, изборне, допунске, додатне  наставе и 

слободних активности и часова одељењског старешине  

- Извештај Тима за инклузију 

- Извештај Тима за  заштиту од дискриминације,злостављања 

и занемаривања 

Децембар 

4. 

- Анализа успеха и дисциплине на крају трећег квартала 

   - Анализа реализације ваннаставних активности, допунске 

наставе, додатне наставе 

   - Извештај тимова за подршку ученицима  

- Извештај о реализацији Дана школе  

- Избор уџбеника за наредну школску 2023/2024. годину 

април 

5. 

   - Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају наставне 

године  

  - Извештаји стручних тимова, већа и актива 

   - Организација матурске вечери  

- Извештај са завршног испита  

- Анализа постигнутих резултата на такмичењима  

јун 

 

 
 

 

 

VIII  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКА И ФИНАНСИЈСКА 

СЛУЖБА 
 

 У оквиру рада административно-техничке службе у складу са Законом, Статутом 

школе као и Правилником о раду школе и о радним односима, у школи постоје следеће 

службе: 

 

1. Финансијска служба (рачуноводство) 
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❖ У области административне службе раде секретар школе и шеф рачуноводства. Они 

своје послове обављају у складу са Законом, Статутом, Правилником о канцеларијском 

пословању.  
 

2. Послови секретара су: 

❖ израда нацрта статута и других општих аката, 

❖ праћење и спровођење поступка доношења општих аката школе, 

❖ давање правних мишљења запосленима у Школи у вези са обављањем њихових 

послова, 

❖ праћење законских и других прописа  

❖ праћење примене статута и других општих аката 

❖ обављање послова око уписа у судски регистар, земљишне и друге јавне књиге, 

осигурања и других правних послова, 

❖ правно-технички послови око избора за органе школе и стручни послови за ове органе 

❖ стручни послови код конкурса за избор директора, као и код спровођења конкурса за 

пријем осталих радника школе, 

❖ стручни и административно технички послови у вези са престанком радног односа, 

распоређивањем и другим променама статуса запослених 

❖ вођење и чување евиденције о запосленима у школи, 

❖ старање о евиденцији и чувању аката школе, 

❖ обављање послова око пријављивања и одјављивања, 

❖ обављање послова везаних за безбедност и здравље на раду 

❖ обављање и других послова одређених Законом, Статутом и по налогу директоа 

Школе. 

 

3. Послови рачуновође школе су: 

❖ израда периодичних и годишњих извештаја, 

❖ припрема нацрта финансијских планова школе, 

❖ припрема  финансијских извештаја за потребе Школског одбора, 

❖ припрема плана јавних набавки у школи, 

❖ старање о благовременом и тачном евидентирању сваке промене у књиговодственимн 

евиденцијама, 

❖ организовање и координирање рада пописне комисије, 

❖ праћење законских прописа који се односе на послове које обавља, 

❖ стручно усавршавање, 

❖ обављање свих послова везаних за обрачун плата и других примања запослених, 

сарадња са службом Трезора, 

❖ обављање и других послова утврђених Законом, Статутом и по налогу директора 

IX  ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

 

9.1. ДОПУНСКА НАСТAВА 

 



Годишњи план рада школе                    Основна школа „Бранко Радичевић“, Равно Село  

 120 

Допунска настава се организује за ученике који-из објективних разлога у редовној настави 

не постижу задовољавајуће резултате. 

  Зависно од утврђених недостатака у знањима и умењима ученика, као и узрока 

заостајања, наставник формира одговарајуће групе с којима организује допунски рад. На 

основу претходног испитивања тешкоћа и узрока, за сваку групу се ствара посебан, 

одговарајући план рада, чијим ће се савладавањем отклонити испољени недостаци у 

знању, умењу и вештини ученика. Допунски рад претпоставља и специфичне облике у 

сваладавању одређених  програмских садржаја (индивидуализација наставе с 

полупрограмираним и програмираним секвенцама, наставним листићима, предавањима с 

друкчијим очигледним примерима; посебни групни и индивидуални задаци и др.). 

Нарочито треба водити рачуна о одмерености захтева, као и стимулисању ученика за 

показане резултате (похвале, награде, позитивна оцена). 

   Допунска настава се организује током целе  наставне године, односно одмах чим се уоче 

тешкоће појединих ученика у усвајању програмских садржаја. Чим савлада одређену 

тешкоћу или отклони недостатак, ученик престаје с допунским радом ван редовне наставе. 

Током даље редовне наставе такве ученике не треба испуштати из вида, односно –

диференцирањем редовне наставе- омогућити ученицима да градиво савладају на 

редовним часовима. 

 
Носилац реализације Наставни предмет Годишњи фонд часова 

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

Нада Дангубић Српски језик 36 

Математика 

Милица Мажић Српски језик 36 

Математика 

Биљана Тинтор Српски језик 36 

Математика 36 

Радомир Миловић Српски језик 36 

Математика 
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

 

Драгана Шмуговић Српски језик 18 

Оливера Пантовић Српски језик 36 

Дајана Ковачевић Енглески језик 36 

Горан Миљанић Историја 18 

Галина Вујачић Руски језик 36 

Ружица Јелић Географија  18 

Анамарија Фејса Хесе Биологија 18 

Александра Павловић Математика  36 

Драгана Веселиновић Математика 36 

Драгана Копривица Физика 18 

Хемија  18 

 

 

9.2.ДОДАТНА НАСТАВА 
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    За додатну наставу се опредељују ученици од  четвртог до осмог разреда изнад 

просечних способности и посебних интересовања за одређени наставни предмет.      

Додатни рад -  заснован на интересовању ученика за проширивање и продубљивање 

знања, умења и вештина- непосредније активира ученике и опредељује их за 

самообразовање, развија њихову машту подстиче их на стваралачки рад и упућује на 

самостално коришћење  различитих извора сазнања. Знања, умења и вештине  које су 

стекли истраживачким, индивидуалним и групним радом, ученици користе у редовној 

настави, слободним активностима и другим приликама (конкурси, такмичења, школске и 

друге приредбе). Ученике који се посебно истичу у додатном раду, треба посебно и 

стимулисати (похвале, награде, упис у одговарајућу средњу школу и друго). 

      Уочавање потенцијално даровитих ученика у овој области остварује се непосредним 

праћењем од стране наставника разредне и предметне наставе, анализом радова ученика и 

остварених резултата на смотрама, такмичењима, интервјуисањем ученика и родитеља и 

применом одређених инструмената од стране школског педагога . На основу  добијених 

резултата праћења и испитивања,  интересовања и жеља даровитих ученика и напред 

наведених оријентационих садржаја, наставник заједно с ученицима утврђује план и 

програм додатног рада с ученицима. 

▪ Планови додатне наставе треба да буду усмерени ка развијању индивидуалних 

могућности ученика, њихових интересовања, способности, као и развијању самопоуздања 

ученика и њихове унутрашње мотивације. Ови планови треба да буду и у корелацији са 

глобалним плановима, будући да додатна настава подразумева и припрему даровитих 

ученика за такмичење, и са планом стручног друштва коме одређени наставни предмет 

припада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Разред Носилац реализације Годишњи фонд часова 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

Математика  IV1 Радомир Миловић 18 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

Српски језик VI, VII, VIII Драгана Шмуговић 18 

Српски језик V Оливера Пантовић 18 

Математика V,VI, VII Александра Павловић 18 
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Математика VIII Драгана Веселиновић 18 

Енглески језик VIII Дајана Ковачевић 18 

Руски језик VIII Галина Вујачић 18 

Географија VII,VIII Ружица Јелић 18 

Историја V, VI,VII, VIII Горан Миљанић 18 

Биологија V, VI,VII,VIII Анамарија Фејса Хесе 18 

Физика VI,VII,VIII Драгана Копривица 18 

Хемија VII,VIII 18 

 

 

9.3.СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

  

 9.3.1. Секције у школи 

Слободна активност Носилац реализације Број часова 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

Културно-уметничка секција Нада Дангубић 36 

Културно-уметничка секција Милица Мажић 36 

Ритмичка секција Биљана Тинтор 36 

Шах Радомир Миловић 36 

„Играјмо фудбал“ Милош Бјелица 18 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

Литерарна секција Драгана Шмуговић 18 

Драмска секција Оливера Пантовић 18 

Ликовна секција Данијела Богуновић 18 

Моделарство Дамир Попов 18 

Саобраћај Дамир Попов 18 

Кошарка Милош Бјелица 18 

Одбојка Ненад Миловић 36 

 

9.3.2. Слободне наставне активности  

 Слободне наставне активности су део плана наставе и учења од петог до осмог 

разреда. 

Ученици петог и шестог разреда за ову школску годину определили су се за Вежбањем до 

здравља, а ученици седмог и осмог разреда за Шах. 

 

 

9.4.ПРИПРЕМНА  НАСТАВА 
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За ученике VIII разреда током године реализоваће се припремна настава из српског 

језика и математике за полагање завршног испита (по 36 часова) и по 10 часова из 

историје, географије, физике, хемије и биологије. 

 

За ученике који се упућују на поправни испит организоваће се припремна настава 

за полагање поправног испита у августу месецу за ученике од V-VII разреда, а у јуну за 

ученике VIII разреда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5. УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
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9.5.1. Дечији савез 

 

Дечији савез  водиће  Александра Елесин, професор разредне наставе. 
 

Дечиjи савез 

У програму рада ученичких организација обезбедиће се поштовање следећих принципа: 

- сви облици ових активности морају бити у складу са општим васпитним циљевима и 

задацима школе и повезани са осталим облицима и садржајима васпитно-образовног рада 

у школи 

- садржаји, облици и начини организовања и рада м 

- укључивање ученика у поједине облике и опредељивање за садржаје и начин рада мора 

бити на принципу добровољности 

Рад Дечијег савеза усмерен је ка специфичним васпитно-образовним циљевима 

комплементарним са процесима који се одвијају у школи и породици и базира на 

областима и облицима рада које ове две средине не могу да остваре у потребној мери. Сви 

ученици школе су чланови Дечјег савеза. 

Дечији савез је васпитна организација у којој деца остварују своје потребе за дружењем, 

игром, стваралаштвом, забавом... Дечији савез поштује конвенцију УН о правима детета. 

Свој рад интезивира у оквиру Дечије недеље. 

Конвенција о правима детета је уговор Уједињених нација који прецизира која све права 

припадају деци. Постоје 54 члана, а права су груписана као : 

- право на опстанак 

- право на развој 

- заштитна права 

- партиципативна права 

Један од начина да се остваре дечја права јесте да се и сама деца упознају са порукама 

Конвенције УН и да се укључе у акције остваривања тих права.аштвом, забавом... Дечији 

савез поштује конвенцију УН о правима детета. Свој рад интезивира у оквиру Дечије 

недеље. 

Конвенција о правима детета је уговор Уједињених нација који прецизира која све права 

припадају деци. Постоје 54 члана, а права су груписана као : 

- право на опстанак 

- право на развој 

- заштитна права 

- партиципативна права 

 

Један од начина да се остваре дечја права јесте да се и сама деца упознају са порукама 

Конвенције УН и да се укључе у акције остваривања тих права. 
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План рада Дечијег савеза 

 

План рада 

активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Начин праћења 

Доношење програма 

рада за 2022/2023. 

годину 

Директор школе, 

тим за Дечији 

савез 

Септембар  Документација тима 

Избор руководства 

Дечијег Савеза 

Тим за Дечији 

савез 

Септембар  Документација тима 

Припрема за пријем 

првака у Дечији савез 

Тим за Дечији 

савез, актив 

наставника 

разредне наставе, 

ученички 

парламент 

Септембар– 

Октобар  

Извештаји и 

фотографије 

Сарадња са сеоском 

библиотеком 

Тим за Дечији 

савез ,сеоски 

библиотекар, 

актив наставника 

разредне наставе, 

професори српсог 

језика 

Октобар  Извештаји и 

фотографије 

Укључивање у акције 

Ц.Крста 

Тим за Дечији 

савез 

,руководилац 

Црвеног Крста, 

одељењске 

старешине, 

ученички 

палрамент 

Током 

године 

Документација тима, 

извештаји и 

фотографије 

Јесен- ликовне, 

литерарне активности 

Тим за Дечији 

савез , актив 

наставника 

разредне наставе, 

професори 

ликовне културе 

и српског језика, 

руководиоци 

ликовне и 

литерарне секције 

Октобар 

Новембар  

 

 

Извештаји и 

фотографије, панои 

“Тајанствени 

пријатељ – дечја игра 

(социјализација 

групе)” 

Тим за Дечији 

савез, педагог, 

ученички 

парламент 

Новембар  Извештаји и 

фотографије 

Недеља здраве хране Тим за Дечији 

савез, ученички 

Новембар  Извештаји и 

фотографије, панои 
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парламент, 

професор 

биологије 

Припрема 

Новогодишње 

изложбе 

Тим за Дечији 

савез, актив 

наставника 

разредне наставе, 

одељењске 

старешине, 

иченички 

парламент 

Децембар  Документација тима, 

извештаји и 

фотографије 

Новогодишња 

изложба 

Тим за Дечији 

савез, ученички 

парламент, 

професори 

српског језика и 

ликовне културе 

Децембар  Извештаји и 

фотографије, панои 

Припрема прославе 

дана Светог Саве 

Тим за Дечији 

савез, ученички 

парламент, 

професори 

српског језика, 

ликовне и 

музичке културе 

Јануар  Документација тима, 

извештаји и 

фотографије 

Светосавска недеља Тим за Дечији 

савез, директор 

школе, актив 

наставника 

разредне наставе, 

професори 

српског језика, 

ликовне и 

музичке културе, 

ученички 

парламент 

Јануар  Извештаји и 

фотографије, панои 

Најраспеваније 

одељење – одељењско 

такмичење 

Тим за Дечији 

савез, одељењске 

старешине од 

првог до четвртог 

разреда, ученички 

парламент 

Фебруар  Извештаји и 

фотографије 

Припрема 

обележавања 8.марта 

Тим за Дечији 

савез, одељењске 

старешине од 

првог до четвртог 

разреда, 

Фебруар  

Март  

Документација тима, 

извештаји и 

фотографије 
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професори 

српског језика, 

ликовне и 

музичке културе, 

ученички 

парламент 

Ликовна и литерарна 

изложба поводом 

8.марта 

Тим за Дечији 

савез, одељењске 

старешине од 

првог до четвртог 

разреда, 

професори 

српског језика, 

ликовне и 

музичке културе, 

ученички 

парламент 

Март  Извештаји и 

фотографије 

Литерарно и ликовно 

стваралаштво-конкурс 

библиотеке Данило 

Киш 

Тим за Дечији 

савез, директор 

школе, 

професори 

српског језика, 

ликовне и 

музичке културе, 

ученички 

парламент и 

професори 

разредне наставе 

Март  Документација тима, 

извештаји и 

фотографије 

Ликовна и литерарна 

изложба поводом 

Дана школе 

Тим за Дечији 

савез, директор 

школе, 

професори 

српског језика, 

ликовне и 

музичке културе, 

ученички 

парламент и 

професори 

разредне наставе 

Март  Извештаји и 

фотографије, панои 

Први април – дан 

радних акција, 

уређење школског 

простора 

Тим за Дечији 

савез, одељењске 

старешине,  

Април  Извештаји и 

фотографије 

Обележавање 

светског дана здравља 

– 7. Април 

Тим за Дечији 

савез, одељењске 

старешине, 

Април  Извештаји и 

фотографије 
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професор 

биологије 

Обележавање дана 

планете Земље – 22. 

Април 

Тим за Дечији 

савез, одељењске 

старешине, 

професор 

биологије, 

професор 

географије 

Април  Извештаји и 

фотографије, панои 

У сусрет Васкрсу – 

осликавање ускршњих 

јаја и израда цртежа 

са ускршњим 

мотивима 

Тим за Дечији 

савез, 

веоручитељ, 

одељењске 

старешине од 

првог до четвртог 

разреда, ученички 

парламент 

Април  

Мај  

Извештаји и 

фотографије, панои 

9.мај – Дан победе над 

фашизмом 

Тим за Дечији 

савез, директор 

школе, 

професори 

српског језика, 

ликовне и 

музичке културе, 

месна заједница 

Мај  Извештаји и 

фотографије 

Учествовање на 

конкурсу Црвеног 

крста-литерарно и 

ликовно стваралаштво 

Тим за Дечији 

савез, ученички 

парламент, 

професори 

српског језика, 

ликовне културе 

Мај  Извештаји и 

фотографије, панои 

Дани Јегричке Тим за Дечији 

савез, директор 

школе, ученички 

парламент, 

професор 

биологије, месна 

заједница 

Мај  – Јун  Документација тима, 

извештаји и 

фотографије, панои 

Хуманитарне акције Тим за Дечији 

савез, ученички 

парламент, 

професори 

физике и српског 

језика 

Мај  – Јун Извештаји и 

фотографије, панои 

Игре без граница Тим за Дечији 

савез, професори 

Јун  Извештаји и 

фотографије 
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физичког 

васпитања 

Учествовање на 

Јунском фестивалу у 

Врбасу 

 

Тим за Дечији 

савез 

Јун  Документација тима, 

извештаји и 

фотографије 
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9.5.2. Креативна радионица 

 

                                                 
 

 

Креативна радионица обухватаће заинтересоване ученике петог и шестог разреда.  

 

Креативном радионицом руководиће Биљана Баранашић, педагог школе. 

 

Планиране активности Динамика 

Конституисање креативне радионице IX 

Учешће у активностима у оквиру  Дечије недеље X 

Израда предмета квилинг техником X 

Декупаж XI 

Божићни аранжман XII 

Кићење јелке XII 

Предмети од рециклираног материјала I 

Поклони за дан заљубљених II 

Цветне декорације III 

Припреме за Васкрс IV 

Аранжмани од воћа и поврћа V 

Оригами VI 
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9.5.3. Подмладак црвеног крста 

 

У школи ће деловати организација Црвеног крста чија ће се активност 

усмеравати ка даљем развијању хуманизма и солидарности. Своје задатке ова 

организација ће остваривати различитим облицима рада у свакодневном животу и 

повременим акцијама.  

Радом ове организације руководиће Вера Тубић, вероучитељ. 

       Планиране активности        Носилац реализације Динамика 

Доношење годишњег плана рада руководилац ПЦК IX 

Хуманитарна акција „Солидарност 

са дистрифичарима“ 

Одељењске старешине IX 

Пројекат: “Основи безбедности 

деце“  

МУП Врбас током године 

Крос  РТС-а наставник физичког васпитања X 

Хуманитарна акција: “Деца-деци“ руководилац ПЦК X 

Учешће у ликовно-литерарном 

конкурсу: “Октобар-месец 

правилне исхране” 

наставник ликовног, одељењске 

старешине, чланови подмлатка 

X 

Учешће на конкурсу: “Сунчана 

јесен живота“ 

чланови подмлатка X 

Болести зависности здравствени радник током године 

Лична хигијена одељенске старешине XI 

Здрава исхрана одељенске старешине, 

здравствени радник 

током године 

Акција- “Месец борбе против 

АИДС-а”  

педагог, здравствени радник XII 

Акција: “Изађимо на чист ваздух“ одељенске старешине I 

Ликовно-литерарни конкурс: “Крв 

живот значи“ 

наставник ликовне културе, 

наставници српског језика, 

учитељи, педагог 

II 

Болести зависности  одељенске старешине, 

здравствени радник 

током године 

Такмичење у квизу: “Шта знаш о 

здрављу“ 

наставник биологије, ученици III 

Акција „Месец борбе против рака“ Чланови подмлатка III 
Светски Дан здравља ( 7.IV ) руководилац ПЦК, чланови 

подмлатка 

IV 

Пролећни крос одељенске заједнице V 

Обележавање недеље Црвеног крста руководилац ПЦК, чланови 

подмлатка 

V 

Уређење школског простора одељенске заједнице V 

Светски Дан планете педагог, чланови подмлатка VI 

Додела пакетића социјално угроженој 

деци 

ЦК Врбас током године 
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9.5.4. Ученички парламент 

 

У последња два разреда (VII и VIII) основне школе организује се ученички парламент 

ради : 

1. давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља 

и директору о: правилима понашања у школи (кућни ред), мерама безбедности ученика, 

годишњем плану рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним 

активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих 

манифестација ученика у школи и ван ње; 

2. разматрања односа и сарадње ученика и наставника или стручног сарадника ; 

3. обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање ; 

4. активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе; 

5. предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика; 

6. бирања представника ученика који учествују у раду органа школе; 

7. доношења програма рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парламент чине по два представника сваког одељења (укупно 8).  

Парламент се бира сваке године и има председника.  

 

Радом Ученичког парламента руководиће Биљана Баранашић, педагог школе. 

  

Програм рада Ученичког парламента: 

 

Планиране активности        Носилац реализације Динамика 

Конституисање парламента (избор 

председника, заменика председника и 

записничара парламента) 

директор IX 

Избор два представника ученичког 

парламента за Школски одбор 

директор IX 

Упознавање са правима, обавезама и 

одговорностима ученика и 

надлежношћу парламента 

директор IX 

Доношење програма рада ученичког 

парламента 

чланови Парламента IX 
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Планиране активности        Носилац реализације Динамика 

Усвајање Пословника о раду ученичког 

парламента 

чланови Парламента IX 

Давање мишљења на Извештај о раду 

школе за школску 2020/21. годину 

чланови Парламента IX 

Давање мишљења на Годишњи план 

рада школе за школску 2022/23. годину 

чланови Парламента IX 

Избор представника ученика за Актив 

за развојно планирање, Тим за 

самовредновање и Тим за обезбеђивање 

квалитета и развоја установе 

чланови Парламента IX 

Упознавање са Правилником о 

оцењивању  

чланови Парламента IX 

Учешће у Дечијој недељи чланови Парламента IX 

Успех и дисциплина ученика на крају 

првог квартала 

педагог X 

Упознавање са планом тима за 

инклузију 

координатор тима за 

инклузију 

X 

Реализација Дечије недеље чланови Парламента X 

Упознавање са Правилником о 

понашању 

педагог X 

Безбедност ученика педагог X 

Извештај Тима за инклузију Координатор Тима за 

инклузију 

XII 

Извештај Тима за заштиту од насиља, 

злостављања и занемаривања 

Координатор Тима за 

заштиту од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

XII 

Обележавање Светског Дана АИДС-а чланови Парламента XII 

Успех и дисциплина ученика на крају 

првог полугодишта 

педагог XII 

Давање мишљења на полугодишњи 

извештај о раду школе  

чланови Парламента I 

Организација Дана Светог Саве чланови Парламента I 

План такмичења за текућу школску 

годину 

чланови Парламента I 

Давање мишљења на предлог изборних 

предмета за наредну школску годину 
чланови Парламента II 

Давање мишљења на предлог уџбеника 

за наредну школску годину 

чланови Парламента II 

Учешће у организацији Дана школе чланови Парламента II 

Успех и дисциплина ученика на крају 

трећег квартала 

педагог IV 

Извештај о реализованом Дану школе директор IV 

Давање мишљења за ученика чланови Парламента V 
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Планиране активности        Носилац реализације Динамика 

генерације  

Анализирање постигнутих резултата на 

такмичењима 

чланови Парламента V 

Успех и дисциплина ученика на крају 

године 

педагог VI 

Разматрање извештаја кординатора 

тимова 

чланови Парламента VI 

Избор области за самовредновање за 

наредну школску годину 

чланови Парламента VI 

Учешће у самовредновању рада школе чланови Парламента током године 

Реализација и учешће у школском 

развојном плану 

чланови Парламента током године 

Реализација редовне, изборне, 

допунске, додатне  наставе и слободних 

активности и часова одељењског 

старешине  

чланови Парламента током године 

Актуелна питања чланови Парламента током године 
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9.6.ЕКСКУРЗИЈЕ  

 

Циљ и задаци  

 

Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању 

циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као 

и непосредно упознавање са појавама и односима у природној и друштвеној средини са 

културним, историјским и духовним наслеђем и са привредним достигнућима. 

 

 Задаци екскурзије су  

❖ продубљивање,  проширивање и обогађивање знања и искустава ученика 

❖ повезивање и примењивање знања и умења 

❖ развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, 

неговање позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим 

националним, културним, етичким и естетским вредностима, 

❖ неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,  

❖ успостављање непосреднијих односа између  наставника и ученика и ученика 

међусобно,  

❖ проучавање објеката и феномена у природи,  

❖ уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима,  

❖ упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева 

❖  развој и практиковање здравих стилова живота 

❖ развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и 

навика заштите животиња, 

❖ развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из 

различитих извора,  .  

❖ оснаживање ученика у професионалном развоју,  

❖ подстицање самосталности ученика и њихове одговорности за сопствено 

понашање,  

❖ развијање способности оријентације у простору.  

 

 

Многа знања умења и ставове ученици најцелисходније стичу и развијају кроз 

активности које се одвијају ван учионице. Екскурзије су зато важан облик рада са 

ученицима који пружа велике могућности за остваривање бројних задатака образовања 

и васпитања . Наведене задатке екскурзије који су бројни и разноврсни, треба 

посматрати кроз чињеницу да се екскурзије реализују током целокупног основног 

образовања и васпитања и да постоји кумулативни ефекат тог облика рада, који 

најчешће није могуће одмах у целости сагледати. Пуни смисао и оправданост постојања 

екскурзије је управо у њеној трансферној вредности на даљи развој ученикове 

личности.   

У избору програмских садржаја и  маршрута екскурзија, као и њиховог трајања, 

потребно је узети у обзир захтеве наставних програма свих предмета које ученици 

изучавају у тој школској години, циљеве и задатке екскурзије, узраст ученика и њихове 

психофизичке способности . 

У стручној припреми учествују сви наставници водећи рачуна да се кроз екскурзију ђто 

више образовно-васпитни захтеви различитих наставних предмета. У стручним и 
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педагошко-методичким припремама, имајући у виду циљ и задатке сваке екскурзије, 

наставници треба пажљиво да се упознају са маршрутом и могућностима које она 

пружа, како за стицање нових, тако и за продубљивање и систематизацију већ  

усвојених знања.  

 Наставничко веће може да одреди једног наставника за стручног вођу пута, који ће 

на себе преузети обавезе стручне пропреме екскурзије. Он ће, консултујући предметне 

наставнике  и доступну литературу (приручнике,  монографије места, проспекте, 

туристичке водиче, путописе ... ) сачинити оперативни план рада за сваки дан на 

екскурзији, са прецизно одређеним објектима и местима који ће бити посећени на 

екскурзији  и активностима које треба реалзовати. Оперативни план екскурзије ће бити 

саопштен ученицима, а предметни наставници  могу да формирају ученичке групе које 

ће добити задужење да,  на основу препоручене литературе, саставе кратке реферате 

који ће бити прочитани приликом посете одређеним објектима или током путовања 

кроз поједине крајеве. 

На екскурзији треба водити рачуна о физичком и психичком капацитету ученика 

одређеног узраста, посебно о правилној расподели активности и периода одмарања. 

Због обиља утисака и специфичних околности у којима се одвија екскурзија тешко је 

дужи временски период одржавати пажњу ученика. Треба избегавати опширна 

предавања, објашњења са великим бројем података и активности које су дуготрајне и 

замарајуће. Део времена може се посветити организовању такмичења У разним дис-

циплинама: фудбалу, кошарци, одбојци, трчању, скакању, певању, рецитовању, 

квизовима и сл.  

Пре разгледања неког објекта било би корисно одржати кратак састанак са 

тамошњим стручњацима (кустосима, водичима, инжењерима ... ), упознати их с циљем 

посете и замолити их да њихово излагање буде прилагођено ученицима. Ако излагање 

стручног водича превазилази могућности ученика да га разумеју, наставник треба да 

интервенише и пружи појашњења која одговарају предзнању ученика, њиховом узрасту 

и интересовањима. Подразумева се да сва излагања на екскурзији којима се 

објашњавају различите појаве у природи и друштву морају бити на потребном научно-

стручном нивоу.  

Посете привредним предузећима треба искористити за потпуније информисање 

ученика о појединим занимањима како би се по завршетку основног образовања и 

васпитања лакше определили за одређени позив. 

Реализација постављеног циља екскурзије у великој мери зависи од способности 

наставника да са ученицима успешно ради и ван учионице. Његова улога је сада 

сложенија и захтевнија, јер осим што организује и реализује предвиђене активности, 

брине и о безбедности ученика који су током екскурзије одвојени од својих породица. 

У свом раду наставник треба да уважава узрасне карактеристике ученика, разлике У 

њиховим потребама и могућностима, да подстиче сарадњу и тимски рад самосталност и 

личну одговорност. По повратку са екскурзије, стечена знања и искуства треба што 

више интегрисати у наставни процес. Пожељно је са ученицима разменити утиске, 

извршити систематизацију и обраду података добијених током екскурзије, а од 

прикупљеног материјала (цртежи и фотографије музејских експоната, биљног и 

животињског света, културно-историјских споменика, установа културе, природних 

лепота...) приредити изложбу, као пригодан начин да се реализована екскурзија 

представи на нивоу школе. 

Извођење екскурзија планирано је за ученике осмог разреда у октобру, а за остале 

у другом полугодишту.  
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Садржаји програма за школску 2022/23. годину 

 

ПРВИ, ДРУГИ РАЗРЕД 

 

Маршрута: Равно Село-  Сомбор- Дида Хорњаков Салаш– Равно Село 

Програм извођења екскурзије: 

- Полазак испред школе у 8 часова. 

- Долазак у Сомбор- шетња главном улицом. 

- Посета позоришту и гледање представе за децу. 

- Одлазак на Дида Хорњаков салаш. 

- Активности: Разгледање етно куће; намештаја, ношње, атељеа старих 

заната,... 

- Ручак (познати Бачки ручак). 

- Радионица/ израда сувенира (у договору са домаћинима). 

- Посматрање домаћих животиња у природном амбијенту (овце, кокошке, 

морке, свиње, патке, коњи,...). 

- Повратак у Равно Село у поподневним часовима. 

 
 

                         ТРЕЋИ, ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

Маршрута: Сремска Митровица-Засавица-Пећинци-Манастир Хопово 

Програм извођења екскурзије: 

- Обилазак музеја у Сремској Митровици 

- Обилазак римског локалитета у центру града-шетња центром града 

- Посета парку природе-Засавица 

- Посета музеју хлеба у Пећинцима 

- Посета фрушкогорском манастиру Хопово 

- Ученици имају ручак 

- Повратак у Равно Село до 20.00 часова. 

  

 

ПЕТИ, ШЕСТИ  РАЗРЕД  

 

Маршрута једнодневне екскурзије: Равно Село - Топола - Опленац - Буковичка Бања – 

Орашац – Равно Село 

Програм извођења екскурзије: 

 

-Полазак групе у 7 сати испред школе. 

-Путује се преко Београда и Младеновца до Тополе  и Опленца.  

-Прво задржавање у Тополи, са обиласком Карађорђевог конака и Музеја I српског 

устанка, као и Карађорђеве цркве. 

- Одлазак у Буковичку Бању, ручак, слободно време за индивидуалне активности. 

 - Повратак групе у вечерњим часовима са успутним паузама 
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СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Маршрута дводневне екскурзије:  Равно Село- Златибор- Равно Село 

1.дан 

- Полазак испред школе у 6.00 часова 

- Етно село „Сунчана река“ 

- Доручак-Манастир Рача-Перућац-водопад реке Врело 

- У вечерњим часовима долазак на Златибор, Смештај у хотелу, вечера, ноћење 

2.дан 

- Шарганска осмица (вожња у 13.00 часова)- „Мећавник“ 

- Ручак у ресторану 

- Повратак у Равно Село у вечерњим сатима 

 

 

                           ОСМИ РАЗРЕД 

 

Маршрута тродневне екскурзије:  Равно Село- Смедерево-Доњи Милановац- Ђердап-

Голубац- Равно Село 

 

1.дан 

 

- Полазак у јутарњим часовима. Вожња аутопутем преко Београда до ХЕ „Ђердап“ 

где следи организован обилазак хидроелектране 

- Путовање до Доњег Милановца. Смештај у хотелу „Лепенски вир“ , вечера. 

 

2. дан 

- Доручак. Полазак у организовани обилазак Рајкове пећине.  

- Повратак у хотел, ручак 

- Слободне активности 

- Вечера, одлазак у дикотеку, ноћење 

 

3. дан 

- Доручак 

- Полазак ка Голубачком граду, обилазак тврђаве 

- Посета Смедереву и Смедеревској тврђави 

- Повратак у равно Село у вечерњим сатима 
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X  ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

10.1.ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 
 

     Васпитни програм рада школе темељи се на : 

❖ циљевима и задацима садржаним у програмима основног образовања, 

❖ оствареним васпитним задацима школе у протеклом периоду, 

❖ уоченим васпитним проблемима. 

 

   Учесници у реализацији васпитног програма рада школе биће: 

❖ наставничко веће 

❖ одељењска већа 

❖ педагошки колегијум 

❖ одељењске старешине 

❖ предметни наставници 

❖ педагог и 

❖ директор школе 

ПРОГРАМСКИ 

САДРЖАЈИ 

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ Носиоци 

Прилагођавање ученика на 

школу и учешће у школским 

активностима 

Упознавање ученика са кућним 

редом школе 

одељенски 

старешина 

Сарадња родитеља, наставника и 

ученика 

сви наставници 

Укључивање ученика у школске 

активности 

одељенски 

старешина 

Изграђивање свести о припадању 

школи 

сви наставници 

Подстицање личног развоја Упознавање и прихватање 

сопствених вредности 

одељенски 

старешина 

Неговање позитивних осећања сви наставници 

Упознавање својих и туђих потреба одељенски 

старешина, 

педагог 

Подстицање социјалних 

односа 

Успостављање, развијање и неговање 

сарадничких односа са другима 

одељенски 

старешина 

Учешће у припреми заједничких 

програма 

одељенска  

већа 

Развијање комуникативне 

способности 

Изражавање својих опажања, 

осећања и потреба 

одељенски 

старешина, 

педагог 

Конструктивно решавање сукоба одељенски 

старешина, 

педагог 

Неговање активности за 

решавање индивидуалних 

проблема 

Прихватање личних проблема и 

њихово ефикасно решавање  

одељенски 

старешина, 

педагог 

Суочавање са неуспехом одељенски 

старешина 
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Развијање и јачање контроле и 

истрајности 

одељенски 

старешина 

Превенција болести зависности 

(пушење, алкохолизам, наркоманија) 

педагог,   

здравствени 

радник 

Изграђивање моралних и 

других вредности 

Упознавање моралних норми и 

вредности 

одељенски 

старешина 

Неговање моралних односа сви наставници 

Афирмација позитивних примера у 

неговању моралности 

одељенски 

старешина, 

педагог 

 

 

Програм васпитног рада биће уграђен у програмске садржаје свих наставних 

предмета, а реализоваће се кроз наставне и ваннаставне активности одговарајућим 

облицима, методама и средствима. Велики део реализоваће се кроз часове одељењског 

старешинства у оквиру којих ће се реализовати теме које ће допринети развијању 

позитивних особина личности, затим кроз слободне активности, допунску и додатну 

наставу, родитељске састанке, екскурзије и кроз све контакте са ученицима.  

 Највећу улогу у реализацији васпитног програма рада имаће одељењски 

старешина.  Својим квалитетима, педагошки осмишљеним вођењем одељењске 

заједнице допринеће развоју пожељних облика понашања код ученика и самим тим 

отклањати негативне утицаје мас-медија, улице, неорганизованих група и појединаца.  

На почетку школске године ученици ће се упознати са кућним редом школе и 

инсистираће се на његовом доследном спровођењу.  

Одељењски старешина има следеће задатке: да прикупља податке о ученику (од 

родитеља, учитеља, наставника, педагога), систематски прати развој и постигнућа 

ученика, решава њихове конкретне проблеме, брине о њиховом физичком и 

здравственом стању, анализира успех и дисциплину. Реализација ових задатака 

подразумева успешну сарадњу са родитељима, наставницима, друштвеном средином, 

педагогом и директором школе. 

 Педагог школе имаће значајну улогу у остваривању овог програма, од 

планирања и програмирања васпитно-образовног рада до његове реализације. Педагог 

ће учествовати у реализацији појединих часова одељењског старешинства, сарађивати 

са ученицима,  родитељима, наставницима, одељенским старешинама. Осим тога 

пратиће постигнуће и развој ученика, увођење иновација и њихове ефекте и остале 

појаве и проблеме за које се укаже потреба. У сарадњи са директором школе и 

наставницима учествоваће у доношењу конкретних мера за превазилажење уочених 

слабости и унапређивању образовно-васпитне праксе. 
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10.2.ПРОГРАМ  ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 

       Професионална оријентација, као значајна активност школе, одвија се од I-VIII 

разреда. Задаци професионалне оријентације утврђени су по разредима.  

Од I-III разреда тежи се упознавању, праћењу и подстицању индивидуалних 

карактеристика личности, стицању основних знања о раду и занимањима, формирању 

радних навика.  

Од IV-VI разреда даље се упознају, прате и подстичу индивидуалне карактеристике 

личности, формирају радне навике. Ученицима се омогућава да стекну непосредна 

искуства у вези са радом и занимањима.  

Најинтензивнији рад на плану професионалне оријентације биће у VII и VIII разреду, 

када ученике треба оспособити да доносе реалне и зреле одлуке везане за избор 

занимања. 

 

 Координатор тима Биљана Баранашић, педагог  

Заменик координатора Драгана Шмуговић  професор српског језика 

Чланови тима су:  

❖ Ружица Јелић    професор географије 

❖ Горан Миљанић    професор историје 

❖ Дајана Ковачевић   професор енглеског  језика 

 

Планиране активности Носиоци реализације Динамика 

Израда годишњег плана рада ПО Тим IX 

Извештај о упису ученика у средње школе педагог IX 

Kреирање распореда реализације радионица 

са ученицама и информисање ученика  7. и 8.  

разреда, информисање родитеља  

Школски тим за ПО IX 

Анализа завршног испита Наставници, педагог, 

директор 

X 

Реализација радионица у 7. и 8. разреду Одељењске старешине, 

педагог 

током године  

Организовање манифестација и акција из 

области ПО 

Школски тим за ПО током 

године 
ЧОС: «Кад порастем бићу...» за ученике нижих 

разреда 

одељенске старешине, 

педагог 

током године 

Индивидуална сарадња са ученицима осмог 

разреда 

педагог током 

године 

Анкета о избору занимања у седмом разреду педагог XII 

Анкета о избору занимања у осмом разреду педагог XII 

Пробни завршни испит за ученике осмог 

разреда 

Наставници, педагог, 

директор 

24,25. III 

2023. 

Час посвећен упису у средњу школу  

(услови уписа, завршни испит, пробно 

попуњавање листе жеља...) 

педагог V 

Набавка конкурса за упис у у средње школе и 

информатора 

педагог V 
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Планиране активности Носиоци реализације Динамика 

Презентација средњих стручних школа представници средњих 

стручних школа 

V 

Заједнички родитељски састанак  педагог, одељенске 

старешине 

VI 

Припремна настава за завршни испит наставници српског 

језика, математике, 

биологије, физике, хемије, 

историје, географије 

током 

године 

Завршни испит уписна комисија основне 

школе 

21,22,23. VI 

2023. 

Објављивање резултата завршног испита уписна комисија основне 

школе 

VI 

Објављивање распореда ученика по школама школска уписна комисија VII 
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10.3.ПРОГРАМ  ЗДРАВСТВЕНЕ  ЗАШТИТЕ 

 

Координатор тима за социјалну и здравствену заштиту је  Биљана Баранашић, 

педагог 

Заменик координатора Анамарија Фејса Хесе, професор биологије 

Члан: 

❖ Драгана Копривица, професор хемије 

Брига о здрављу,  свестраном  развоју и јачању  психичких  и физичких  

способности ученика, сталан је задатак школе. Здравствена заштита ученика обухвата  

стицање хигијенских навика,  упознавање биолошких и физиолошких функција организма 

и реализацију здравствених захтева ради обезбеђења  нормалних услова за рад ученика.    
Програм превенције здравља оствариваће се кроз предавања и разговоре на часовима 

одељењског старешине, трибине за ученике и родитеље, изложбе, зидне новине, акције на 

уређењу ентеријера и екстеријера, активности Дечјег савеза, Програм превенције Болести 

зависности и малолетничке деликвенције Подмлатка ЦК, психолошке радионице, рад 

секција, спортских сусрета, индивидуални рад на отклањању тешкоћа у развоју детета, 

систематске прегледе, школе у природи, излета итд.              

 

Садржај активности: 

 

❖ Стварање и побољшавање  хигијенских услова  

❖ Стручна предавања  

❖ Систематски прегледи ученика  

❖ Ослобађање ученика од физичког васпитања  

❖ Стоматолошки преглед ученика  

❖ Осигурање ученика школе 
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ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ   

 

 

 

 

 

Разред Планиране активности Реализатори 
Време 

реализације 

 

Први 

❖ Формирање личних хигијенских навика 

❖ Одржавање школског прибора, правилно 

седење и сл. 

❖ Формирање навика у вези са здравом 

исхраном 

❖ Безбедно кретање у саобраћају 

професори 

разредне наставе 

 

Током године 

 

Други 

❖ Усвајање хигијенских навика код болести 

❖ Научити основна правила безбедности и 

укући, школи, заједници 

❖ Усвајање разлика код полова и поштовање 

тих разлика 

 

професори 

разредне наставе 

 

Током године 

 

Трећи 

❖ Изградња односа поштовања и уважавања 

међу половима 

❖ Усвајање понашања при узимању хране 

❖ Налажење задовољства у физичким 

активностима 

❖ Потреба за одмором 

 

професори 

разредне наставе 

 

Током године 

 

Четврти 

❖ Савладавати конфликтна и туђа 

нерасположења 

❖ Интимна хигијена 

❖ Савладати широк дијапазон интеракције са 

људима различитих узраста, културе и 

традиције 

 

професори 

разредне наставе 

 

Током године 

 

Пети 

❖ Испитивање фактора који утучу на навике о 

правилној исхрани 

❖ Пубертет – развојне промене код девојчица и 

дечака 

❖ Облици поремећеног социјалног понашања 

Одељењске 

старешине, 

наставници 

биологије 

 

Током године 

 

Шести 

❖ Штетност узимања алкохола, дувана и 

наркотика 

❖ Значај љубави, потребе за међусобним 

упознавањем 

❖ Заштита од преносивих болести 

Одељењске 

старешине, 

наставници 

биологије 

 

Током године 

 

Седми 

❖ Спорт у животу младих 

❖ Значај правилне исхране 

❖ Суочавање са развојним страховима и 

анксиозношћу 

Одељ. Старешине, 

наставници 

физичког 

васпитања, 

педагог 

 

Током године 

 

Осми 

❖ Сида 

❖ Брак и други облици заједнице  

❖ Откривање да одговарајуће службе пружају 

здравствену помоћ појединцу, организацији, 

различитим социјалним групама, заједници у 

целини 

Одељењске 

старешине, 

наставници 

биологије  

 

Током године 
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10.4. ПРОГРАМ  СОЦИЈАЛНЕ  ЗАШТИТЕ 

 

У сарадњи са центром за социјални рад школа брине о социјалној заштити. 

Циљ је пружање помоћи ученицима са поремећајима у понашању, васпитно запуштеним 

или угроженим ученицима, ученицима који долазе из породица са проблематичним 

односима , упознавање и праћење социјалних прилика ученика и пружање помоћи деци из 

тешких породичних прилика – упућивање на социјално – заштитне мере, упућивање 

родитеља на остваривање права и извршавање родитељских обавеза. 

Уколико је потребно школа кроз различите хуманитарне акције организује прикупљање 

средстава кроз акције Црвеног крста школе, хуманитарне акције у оквиру ,,Дечје недеље“ 

и хуманитарне акције током године ради пружања подршке социјално –угроженим 

ученицима.Носиоци активности су сви – ученици, наставници, стручна служба, директор 

и родитељи. 

Начин реализације: Активности се прво реализују у школи где стручни сарадници уз 

сарадњу учитеља уочавају социјални проблем назависно да ли је повезан са понашањем 

ученика и/или чланова породице. Уколико је потребно, стручни сарадник обавештава 

Центар за социјални рад који даље преузимају потребне активности у складу са својим 

овлашћењима. 

 

 

 

 

Активност Начин реализације Носиоци реализације Време реализације 
Подела школског  

прибора (торбе,  

свеске, бојице,  

оловке...)  

прикупљање и  

подела  

Ученици и  

родитељи,  

радници школе  

на почетку школске  

године  

током школске  

године  

Хуманитарна  

акција „ Деца –  

деци“ (играчке,  

одећа, прибор,  

новогодишњи  

пакетићи за децу  ) 

прикупљање,  

селектирање,  

дистрибуција  

Ученици и  

родитељи,  

радници школе 

током школске  

године,  

интензивирано у  

децембру  

Подела  

хигијенских пакета, 

укључивање у 

хуманитарне  

акције) 

 

учешће у  

планираним  

акцијама  

Школа и  

Црвени крст 

 

током године 

Прикупљање 

секундарних сировина 

(пет амбалажа) 

прикупљање, 

дистрибуција 

Ученици, родитељи и 

радници школе 

Током школске године 
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10.5.ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ И МАЛОЛЕТНИЧКЕ     

ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ 

 

 

 

Планиране активности Носиоци реализације Динамика 

Теме за ЧОС: 

1. Пушење и здравље 

2. Алкохолизам 

3. Наркоманија 

4. Полне болести 

одељенске старешине, 

педагог, здравствени 

радник 

током 

године 

Реализација часова биологије: 

❖ породица и друштво, 

❖ деликвенција, 

❖ болести зависности. 

Наставник биологије током 

године 

Сарадња са установама: 

❖ Здравствени центар 

❖ Црвени крст 

❖ Центар за социјални рад 

одељенске старешине, 

педагог 

током 

године 

Развијати код ученика љубав за стицање 

знања 

сви наставници током 

године 

Развијати код ученика нова интересовања, 

креативне потенцијале и способности 

сви наставници током 

године 

Утицати на оптималан развој ученика и 

животно задовољство 

сви наставници током 

године 

Развијати осећај припадања школском 

колективу и радити на интегрисању ученика 

са поремећајима у понашању 

сви наставници током 

године 

Интензивирати рад слободних активности и 

укључивати све ученике у различите 

активности у школи 

сви наставници, педагог током 

године 

Идентификовање ученика са поремећајима у 

понашању 

одељенски старешина, 

педагог 

током 

године 

Праћење укључености ученика у слободне 

активности у школи 

педагог током 

године 

Предавање из области здравственог 

васпитања 

здравствени радник током 

године 

Јавно саопштавање постигнутих резултата на 

такмичењима 

педагог VI 

Едукација наставника на примени адекватних 

педагошких поступака у раду са ученицима 

педагог током 

године 

Едукација родитеља  

(теме за родитељске састанке): 

1. Изазови одрастања 

2. Превенција болести зависности 

3. Похвала, награда, грдња и казна 

4. Сарадња породице и школе 

5. Борба против насиља 

6. Правилна исхрана 

 

одељенске старешине, 

педагог, здравствени 

радник 

током 

године 
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Сарадња са родитељима чија деца 

манифестују неке од облика поремећаја 

понашања 

 одељенске старешине током 

године 

Васпитно-образовни рад са ученицима који 

испољавају неке од облика поремећаја у 

понашању 

одељенске старешине, 

педагог 

током 

године 

Укључивање ученика у акције које организује 

Црвени крст 

одељенске старешине,  

руководилац Црвеног 

крста 

током 

године 

Спровођење доследне примене васпитних 

мера 

Наставничко веће током 

године 

Анализирање реализације Програма 

превенције болести зависности и 

малолетничке деликвенције  

Наставничко веће I, 

VI 

 

 

 

 

 

 

10.6.ПРОГРАМ ПРИМЕНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА 

 

Садржај рада Носиоци 

реализације 

Упознавање ученика  са Конвенцијом о правима детета на 

часовима одељењског старешинства 

 

одељенске 

старешине 

На часовима литерарне и ликовне секције писати и илустровати 

на тему: «Дечија права» и тај материјал користити за уређење 

паноа као и за ликовне и литерарне конкурсе 

 

ликовна и 

литерарна секција 

Информисање јавности путем учешћа ученика у радио емисијама 

 

педагог 

Информисање родитеља о правима детета одељењске 

старешине 

Стварање услова за усвајање и уношење дечијих права у 

свакодневни живот 

сви наставници 
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10.7.ПРОГРАМ ФИЗИЧКЕ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Тим за безбедност на раду чине: 

1. Зоран Војводић, секретар, координатор 

2. Никола Белевић 

3. Владимир Лазовић 

4. Ђуро Рађеновић 

 

Физичка безбедност ученика остварује се кроз:  

A) уређење и одржавање у исправном стању свих просторија у школи;  

Б) организовању дежурства у школи;  

B) систем за видео надзор простора и објеката школе као и школски полицајац;  

Г) заштиту од поплава, пожара, удара грома и других елементарних непогода  

Д) осигурању ученика.  

 

А) УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА 

 

Све радне и друге просторије, у школи морају бити уређене и одржаване на начин  

који обезбеђује максималну сигурност ученика приликом коришћења и боравка.  

Сви запослени дужни су да редовно обавештавају главног дежурног наставника о уоченим 

кваровима и недостацима тако што ће штету уписати у свеску дежурства која се налази у 

зборници.  

Домар школе је дужан да редовно прати и отклања кварове и недостатке у школи. У 

случају да квар није у стању да сам отклони, дужан је да одмах о томе обавести директора, 

или секретара.  

 

Б) ДЕЖУРСТВО У ШКОЛИ 

 

Дежурство у школи изводе дежурни наставници, главни дежурни наставник, ученици и 

помоћно-техничко особље, у складу са процесом наставе.  

Дежурство почиње 30 минута пре почетка наставе, а завршава се 15 минута након краја 

последењег часа.  

Школа ради у једној смени и на сваком спрату, у дворишту и у ходницима за време сваког 

одмора дежурају наставници.  

Дежурни наставници обавезни су да на дежурство дођу 30 минута пре почетка наставе, да 

се јаве главном дежурном, обављају дежурство у делу школе предвиђеном распоредом 

дежурства, о свим уоченим променама обавештавају главног дежурног и извршавају 

његове налоге и омогућују безбедан улазак и излазак ученика из школе.  

Сви наставници на крају сваког часа, односно наставе, напуштају учионицу тек пошто је 

напусти последњи ученик.  

Наставник који организује допунски час, додатни час или неке друге активности,  

дужан је да брине о боравку ученика од почетка до краја ових активности.  

Одељенски старешина води уредно евиденцију о васпитно-образовном процесу  

(дневник рада, матична књига, ђачка књижица, сведочанства, дипломе). На основу 

лекарског оправдања правда изостанке, сарађује са родитељима ученика путем 

непосредних контаката (отворена врата и родитељски састанци, телефоном).  

Директор школе је одговоран за израду распореда дежурства и контролу његовог 

извршавања.  
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Помоћно-техничко особље, школски полицајац помаже у раду дежурним наставницима, 

дежура на свом радном месту и не удаљава се са њега без дозволе директора.  

 У сарадњи са дежурним наставницима проверава разлоге доласка страних лица у школу и 

прате њихово кретање у школској згради.  

У сваком одељењу има два редара који пазе на ред и дисциплину, припремају средства за 

наставу, обавештавју наставника о одсуству ученика, свако оштећење у оквиру свог 

одељења пријављују одељенском старешини, дежурном наставнику, секретару школе. 

 

В) СИСТЕМ ЗА ВИДЕО НАДЗОР  

 

Безбедност у школи је повећана увођењем видео надзора. То је систем који уз неколико 

камера  директно повезаних са Централним рачунаром свакодневно  

бележи догађаје у и око школе и смешта их у меморију. Ти садржаји се могу ретроактивно 

погледати.  

 

Г) ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА, ПОЖАРА, УДАРА И ДРУГИХ ЕЛЕМЕНТАРНИХ  

НЕПОГОДА 

 

У циљу заштите деце и запослених, у школи се спроводе мере заштите од пожара 

предвиђене законом, а које подразумевају обезбеђеност школе довољним бројем 

исправних апарата за гашење пожара и одржавање хидрантне инсталације у исправном 

стању. 

У школи постоји посебно лице противпожарне заштите, које је одговорно за то да су увек 

предузете све мере противпожарне заштите.  

Сви запослени у школи морају бити упознати са Правилником о заштити од  

пожара и обавезни су да га примењују.  

У прилогу протокола за заштиту деце од насиља дат је план евакуације у случају пожара и 

других елементарних непогода. Исправност свих апарата се редовно контролише.  

Домар школе је одговоран да сва водоводна и електроинсталација буде у исправном стању 

и функционише нормално, па је у том циљу обавезан да у најкраћем року отклони мање 

кварове. За санирање већих кварова, у сарадњи са директором и секретаром, постараће се 

да се ангажује одговарајућа служба.  

 

Д) ОСИГУРАЊЕ 

 

Школа је у обавези да на почетку сваке школске године упозна родитеље са  

могућношћу осигурања ученика од последица несрећног случаја које се могу евентуално 

десити и са условима под којима се ученици осигуравају.  

 

Школа је такође у обавези да, уколико постоји заинтересованост родитеља, буде 

посредник између њих и осигуравајуће организације, како би родитељ уплатом премије 

осигурања омогућио свом детету заштиту од свих ризика у трајању од 24 часа дневно. 
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10.8. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

На седници Наставничког већа  именован је Тим за развој школског спорта. 

Координатор тима је Милош Бјелица, професор физичког васпитања 

Заменик координатора је Ненад Миловић, професор физичког васпитања 

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ДИНАМИКА 

Формирање секције кошарке, 

одбојке за ученике од петог до 

осмог разреда 

септембар 

Формирање секције за 

ученикеодпрвог до петог разреда 

«Играј фудбал» у сарадњиса 

фудбалским савезом Србије 

Учествовање у пројекту 

EUROPEAN SCHOOLSPORT DAY 

Присуство утакмици Србија-

Шведска у Београду 

24.септембар 

 

У оквиру Дана базичног фудбала 

одлазак на стадион „Војводине“ 

27.9.2022. 

Јесењи крос октобар 

Турнир у малом фудбалу и турнир 

у баскету за девојчице 

октобар 

Улична трка у Врбасу октобар 

Оптинско такмичење у кошарци октобар 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ  

Одлазак на клизање у Нови Сад јануар 

Посета адреналин парку у Новом 

Саду 

април 

Пролећни крос мај 
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10.9. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Координатор тима је Анамарија Фејса Хесе, професор биологије 

Заменик координатора је Оливера Пантовић, професор српског језика 

Члан тима је: 

• Нада Дангубић                                     професор разредне наставе 

 

Здрава животна средина је интерес читавог човечанства. Имајући у виду улогу школе у 

еколошком образовању, развијању еколошке свести и формирању позитивних ставова 

према природи и животној средини, а поводом Међународног дана заштите животне 

средине, и упутстава Министарства просвете, Школа планира различите активности 

којима ће се ученици упутити у област еколошког васпитања. 

Остваривање овог програма  планира се кроз бројне активности, а неке од њих су: 

- акције уређења учионица, школе, школског дворишта и околине 

- учешће на ликовним и литерарним конкурсима на тему екологије 

- дечије стваралаштво, креативне маштарије на тему екологије 

- укључивање у акције и пројекте који се организују на нивоу општине и шире 

Овај програм не треба да се остварује само у оквиру једног предмета или одређене 

области ваннаставног рада, већ треба да буде заступљен у свим областима и свим 

предметима. 

 

Планиране активности Носилац реализације динамика 

16.септембар –  

Дан заштите озонског 

омотача; 

одељењске старешине, 

ученици 

Тим  

септембар  

Како уредити своју собу/ 

своје окружење 

одељењске старешине, 

ученици 

октобар  

Учешће  на ликовним и 

литерарним конкурсима на 

тему екологије 

одељењске старешине; 

руководилац Тима, 

проф.ликовне културе  

током школске године 

Предавање ''Лековите 

биљке'' 

руководилац Тима, 

сарадници  

новембар  

Предавање '' Храна и 

адитиви'' 

руководилац Тима, 

сарадници 

новембар  

Предавање о рециклажи 

лименки и о опасном 

кућном отпаду 

Тим за заштиту животне 

средине ; 

стручњак – сарадник 

децембар   

22. март – Дан вода руководилац Тима, 

ученици, сарадници 

март  

Организовање и спровођење 

кампање за прикупљање  

отпада за рециклажу 

Тим за заштиту животне 

средине ; 

стручњак – сарадник 

март  

Учешће у пројекту ''Бисер 

као вода'' 

Тим за заштиту животне 

средине, ЈП «Воде 

Војводине» 

март 

Предавање  ''Та опасна 

амброзија'' 

руководилац Тима, 

сарадници 

април  

22.април – Дан планете 

Земље 

руководилац Тима, 

ученици, сарадници 

април  
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3.мај – Дан Сунца руководилац Тима, 

ученици, сарадници 

мај  

 

22.мај – Дан биодиверзитета руководилац Тима, 

ученици, сарадници 

мај  

Дани Јегричке – 

манифестација; изложба 

ликовних и литерарних 

радова 

 

Тим, 

проф.ликовне културе 

проф.српског језика, 

проф.биологије 

професори физичког 

васпитања 

мај  

5.јун – Дан заштите животне 

средине 

руководилац Тима, 

ученици, сарадници 

јун  

Прављење приручника 

''Цвеће моје баке'' 

ученици, Тим,  

сарадници добровољци 

током школске године 

 

Прављење паноа из 

здравственог васпитања на 

тему: 

1. загађивачи земљишта 

2. загађивачи вода  

3. загађивачи ваздуха 

4. ковид 

Ученички парламент, 

проф.биологије, 

Тим;  

одељењске старешине 

(од 1. До 4.разреда) 

 

 

током школске године 
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XI   ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА 
 

11.1. ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

 
 

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника одвијаће се у школи, 

ваншколским институцијама и онлајн (семинари, сабори, вебинари...). 

Током године тим за стручно усавршавње  прати укључивање наставника у семинаре и о 

томе води евиденцију у електронској бази. 

 

Координатор тима је Ружица Јелић, професор географије 

Заменик координатора тима је Биљана Баранашић, педагог 

Члан тима је Оливера Пантовић, професор српског језика 
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План рада тима за стручно усавршавање и вођење евиденције о стручном усавршавању 

Активности 
Време реализације активности 

Начин реализације Носиоци активности 
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Прикупљање података и 

формирање базе података о 

семинарима које су запослени 

похађали 

*            
Увид у досије запослених у 

сарадњи са секретаром  школе 

Тим  за стручно 

усавршавање 

Сарадња са библиотеком ради 

прибављања спискова о 

часописима и стручној литератури 

која се налази у школи 

 *           
Увидом у постојеће часописе и 

стручне литературе, биографије 

Тим  за стручно 

усавршавање 

Сарадња са библиотеком ради 

формирања архиве материјала који 

су наставници и стручни 

сарадници  добили на семинарима 

 *           

Потражња од наставника и 

стручних сарадника материјал 

добијених на семнарима које су 

одабрали и релизовали 

Тим  за стручно 

усавршавање 

Подела упитника запосленим 

наставницима и стручних 

сарадницима о семинарима које би 

желели да похађају 

*            
Увид у каталоге акредитованих 

семинара. 

Тим  за стручно 

усавршавање 

Сарадња са новосадским друштвом 

учитеља око организације 

семинара 
   *         

Подела упитника, обрада и 

презентација резултата 

Тим  за стручно 

усавршавање 

Сарадња са стручним већима о 

стручном усавршавању у установи 
*   *      *   

Подношење извештаја о плану 

стручног усавршавања у 

установи, као и подношење 

извештаја 

Тим  за стручно 

усавршавање 

Присуствовање презентацијама 

уџбеника и сарадње са издавачким 

кућама 
* * * * * * * * * * *  Посета презентацијама 

Сви наставници 

Учешће на одабраним семинарима * * * * * * * * * * * * Учешће на семинарима Сви наставници 

Уношење у базу података 

сертификата о новим семинарима 

које су колеге похађали 
* * * * * * * * * *  * 

Уношење података у базу и увид 

у исту 

Тим  за стручно 

усавршавање 

Ажурирање базе података    *      *   Увид у базу података 
Тим  за стручно 

усавршавање 

Подношење извештаја о раду у 

протеклој години 
         *  * 

Упознавање наставничког већа 

са досадашњим радом 

Тим  за стручно 

усавршавање 
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11.2. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 

За школску 2022/23. годину планира се реализација следећих семинара: 

Каталошки 

број 

Назив програма Организатор Пријавни 

број 

104. Школска превенција дигиталног 

насиља 

Медија полис 536. 

288. Практични приступи у раду са 

ученицима са тешкоћама у учењу- 

дислексија, дисграфија, 

дискалкулија 

ОШ „Јован Стерија 

Поповић“ 

1324. 

335. Менталноздравље у функцији 

унапређивања образовања 

Регионални центар за 

професионални развој 

запослених 

792. 

    

 

 

11.3. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ 

Један облик стручног усавршавања у оквиру установе су стручне теме за стручне органе 

школе 

ТЕМЕ: ИЗВЕСТИЛАЦ СТРУЧНИ 

ОРГАН 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

,Како повећати ниво 

самопоуздања на послу“ 

Нада Дангубић Стручно веће за 

разредну наставу 

новембар 

„Како упропастити сопствено 

дете“ 
Загорка Кричковић Наставничко веће децембар 

„Креативност“ Данијела 

Богуновић 

Наставничко веће фебруар 

,,Како се борити против 

дигиталног насиља“ 

Биљана Тинтор Стручно веће за 

разредну наставу 

април 

„Зашто је емпатија важна“ Биљана Баранашић Наставничко веће април 
 „Ауторитет наставника“ Нада Дангубић Наставничко веће мај 

 

 

 

Стручно усавршавање у оквиру школе се остварује и путем посета часовима.  

План посета часовима по предметима: 

 

Наставник Предмет Динамика 

Ненад Миловић Физичко васпитање октобар 

Драгана Веселиновић Математика новембар 

Данијела Богуновић Ликовна култура новембар 

Милош Бјелица Физичко васпитање фебруар 

Драгана Копривица Физика март 

Љиљана Сенћански Музичка култура април 

Загорка Кричковић Час у продуженом 

боравку 

мај 

Силвија Вулановић Ликовна култура мај 

Дајана Ковачевић Енглески језик мај 

Александра Ковачевић Музичка култура мај 
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На основу Правилника о сталном стручном усавршавању ( Службени гласник РС 

бр.13/12 и 32/12) и начину бодовања активности које чине 44 часа стручног усавршавања 

које се реализује у школи утврђен је потребан број бодова стручног усавршавања за 

наставнике: 

Име и презиме 

наставника 

Норма Потребан број сати 

Милица Мажић 100% 44 

Биљана Тинтор 100% 44 

Загорка Кричковић 100% 44 

Радомир Миловић 100% 44 

Нада Дангубић 100% 44 

Драгана Шмуговић 100% 44 

Александра Павловић 100% 44 

Дајана Ковачевић 100% 44 

Милош Бјелица 62% 27 

Оливера Пантовић 55% 24 

Вера Тубић 50% 22 

Анамарија Фејса Хесе 70% 30 

Дамир Попов 70% 30 

Галина Вујачић 67% 29 

Горан Миљанић 70% 30 

Биљана Баранашић 100% 44 

Драгана Веселиновић 44% 19 

Љиљана Сенћански 35% 15 

Александра Ковачевић 10% 4 

Ружица Јелић 60% 26 

Данијела Богуновић 35% 15 

Силвија Вулановић 10% 4 

Драгана Копривица 90% 40 

Мирела Рахман 10% 4 

Владимир Мицић 35% 15 

Миљана Дробњак 11% 5 

Ненад Миловић 45% 20 
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11.4. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ПРИПРАВНИКА 

 

Увођење у посао наставника, васпитача и стручног сарадника 

Да би се наставник, васпитач и стручни сарадник професионално развијао и усавршавао 

неопходно је да има могућност:  

 - приступа информацијама, новим знањима, вештинама и методама рада;  

 - приступа новим технологијама и знањима о њиховој употреби;  

 - упоређивања и грађења веза са другим областима и знањима;  

 - размене професионалних знања и искустава са другим наставницима, васпитачима и 

стручним сарадницима;  

 - напредовања и стицања звања.  

Основни циљ увођења у посао је оспособљавање приправника за самостално извођење 

образовно-васпитног рада. У току периода приправништва наставник, васпитач и стручни 

сарадник, подржан од стране ментора и искуснијих колега, унапређује своја знања стечена 

на факултету, стиче нова знања и примењује различите облике и методе рада.  

Све ове активности се остварују у циљу професионализације рада наставника, васпитача и 

стручног сарадника при чему је крајњи циљ унапређивање образовне праксе и осигурање 

квалитета образовања и васпитања.  

Увођење у посао остварује се кроз оспособљавање приправника за самосталан образовно-

васпитни, васпитно-образовни, васпитни и стручни рад (даље: образовно-васпитни рад) и 

припрему за полагање испита за лиценцу. То је први корак ка професионалном развоју 

након стеченог базичног образовања и он се остварује припремом приправника за 

полагање испита за лиценцу, за даље стручно усавршавање и стицање звања. Све ово чини 

систем којим се доприноси професионализацији у образовању.  

Увођењем у посао приправник стиче знања и развија вештине и способности потребне за 

самостално остваривање образовно-васпитног рада.  Програм увођења у посао садржи и 

посебан део који се односи на оспособљеност за рад са децом и ученицима са сметњама у 

развоју. Овим програмом који садржи основна знања из ове области и потребно је да њиме 

овладају сви који су запослени у образовно-васпитним установама. Овај програм је 

одштампан уз Правилник и чини његов саставни део.  

Програмом увођења у посао постављени су захтеви који се односе на:  

- планирање, програмирање, оставривање и вредновање образовно-васпитног рада;  

- праћење развоја и постигнућа деце и ученика;  

- сарадњу са колегама, породицом и локалном заједницом;  

- рад са децом са сметњама у развоју;  

- професионални развој;  

- документацију наставника, васпитача и стручних сарадника.  

Изабране области покривају целину образовно-васпитног рада и свака од њих има своје 

место и улогу у циљу успешног остваривања образовно-васпитне праксе. На факултету се 

стичу одређена теоријска знања, неопходна за рад, али не и довољна за рад у области 

образовања. Свет рада и пракса у областиобразовања захтева и практичну примену 

теоријских знања, уз коришћење различитих вештина и способности. Програм увођења у 

посао управо полази од тих потреба приправника како би се створила основа за даљи 

развој професионалних компетенција.  

Осим нивоа знања, нужно је и разумевање основних принципа,  поступака и метода рада, 

као и њихова практична примена. Од приправника се очекује да промишља и вреднује 

своју праксу и да у складу с тим теоријска знања примењује у педагошкој пракси. 
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Задаци ментора су:  

1. Планирање рада са приправником и документовање рада.  

2. Упознавање приправника са законима и правилницима који регулишу образовни-

васпитни рад.  

3. Праћење образовно-васпитног рада и пружање подршке приправнику у раду 

(присуствовањем часовима и праћењем активности, разменом мишљења на интерним 

састанцима о квалитету реализованих активности из свих области које покривају целину 

образовно-васпитног рада.)  

4. Развијање партнерског односа и успостављање професионалне комуникације.  

5. Давање сугестија о коришћењу стручне литературе .  

 

Задаци приправника су:  

1. Планирање рада са ментором и документовање рада.  

2. Стицање знања, вештина и способности потребних за самостално обављање образовно-

васпитног рада из свих области које покривају целину образовно-васпитног рада.  

3. Упознавање са свим документима на нивоу школе (Развојни план школе, Годишњи план 

рада, Школски програм...) 

4. Активно учешће приправника у раду стручних органа школе.  

 

Задаци стручних сарадника су:  

1. Планирање рада са менторима и приправницима на нивоу школе и планирање 

индивидуалног рада, као и документовање истог.  

2. Инструктивно-методичко-саветодавни рад са менторима и приправницима 

3.Праћење активности, документовање, евалуација и давање сугестија за унапређивање 

образовно-васпитног рада.  

4. Упућивање ментора и приправника на коришћење педагошке литературе.  

5. Израда инструмената за праћење реализације образовно-васпитног рада и унапређивања 

квалитета сарадње ментор-приправник.  

6. Учествовање у организацији полагања испита за лиценцу и раду комисије за полагање 

испита за лиценцу у Установи. 
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XII  ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 

12.1. ИНТЕРНИ ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

• Током школске године користити разглас у школи (пре почетка наставе и за време 

одмора, ако је потребно и за време наставе). На овај начин ученицима саопштавати 

актуелне информације и посебна обавештења. 

• У току године у ходницима и холу организовати изложбе ученичких ликовних и 

литерарних радова. 

• На свечаностима која школа организује за родитеље истицати резултате рада који се 

постижу у школи. 

• Два пута у току  школске године директор подноси извештај о резултатима рада 

школе. 

• Путем огласне табле, web сајта и фејсбук странице школе информисати ученике и 

наставнике  

 

Важнији датуми које школа обележава: 

 

АКТИВНОСТ ВРЕМЕ ИЗВРШИОЦИ 

Обележавање Дана српског 

јединства, слободе и националне 

заставе  

19.септембар Наставници српског језика, 

учитељи 

Обележавање Дана ослобођења 

Равног Села  

14. октобар Наставници српског језика, 

музичке културе, верске наставе, 

разредне наставе 

Дан просветних радника 8.новембар Наставник музичке културе, 

српског језика, професори 

разредне наставе, Тим за културну 

и јавну делатност 

Прослава Дана Светог Саве 27. јануара Наставници српског језика, 

музичке културе, верске наставе, 

разредне наставе 

Прослава Дана школе 27. март Наставници српског језика, 

музичке културе, верске наставе, 

разредне наставе, Тим за културну 

и јавну делатност 

Обележавање Дана Победе  9. мај Наставници српског језика, 

музичке културе, верске наставе, 

разредне наставе 

Дани Јегричке мај Тим за заштиту и унапређење 

животне средине 

Филмски фестивал - Равно Село јун Тим за културну и јавну делатност 
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12.2. ЕКСТЕРНИ ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

• Током године редовно давати податке локалној телевизији и листу о збивањима у 

школи и резултатима рада. 

• Два пута годишње доставити информације Савету Месне заједнице о остваривању 

програма рада. 

• Министарству просвете редовно достављати тражене информације, а посебно 

Годишњи план рада, Школски програм за први и други циклус, Школски развојни 

план и Извештај о раду школе. 

• Сарађивати са Просветним прегледом и стручним часописима. 

• Ажурирање WEB сајта школе. 

• Путем огласне табле информисати родитеље 

• Летопис школе водити уредно 

• Објављивање значајних дешавања у школи на фејсбук профилу школе 
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XIII САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 
 

 

Координатор тима је Драгана Копривица,  професор хемије 

Заменик координатора је Биљана Тинтор , професор разредне наставе 

 

Чланови тима су: 

 

❖ Дамир Попов     наставник ТИО 

❖ Биљана Баранашић   педагог 

❖ Јелена Недељков                                    родитељ 

❖ Виолета Јелић     ученица                   

                                                               

 

Кључна област: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

 
1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 

Редни 

број 

Активност Носиоци активности Време реализације 

1.  Попуњавање чек листе Чланови тима септембар 

2.  Предлог мера за унапређење 

рада 

Чланови тима јун 

 

2. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

 

Редни 

број 

Активност Носиоци активности Време реализације 

1.  Попуњавање чек листе Чланови тима октобар 

2.  Предлог мера за унапређење 

рада 

Чланови тима јун 

 

Кључна област: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ 

Редни 

број 

Активност Носиоци активности Време реализације 

1.  Упитник за наставнике Чланови тима новембар 

2.  Анализа упитника за наставнике Чланови тима новембар 

3.  Предлог мера за унапређење 

рада 

Чланови тима јун 

 

 

2. НАСТАВНИ ПРОЦЕС 

Редни 

број 

Активност Носиоци активности Време реализације 

1.  Упитник за наставнике Чланови тима Фебруар 

2.  Анализа упитника за наставнике Чланови тима фебруар 

3.  Посета часовима Педагог, директор Током године 

4.  Предлог мера за унапређење 

рада 

Чланови тима јун 



 

 162 

 

3. УЧЕЊЕ 

Редни 

број 

Активност Носиоци активности Време реализације 

1.  Упитник за наставнике Чланови тима март 

2.  Анализа упитника за наставнике Чланови тима март 

3.  Предлог мера за унапређење 

рада 

Чланови тима јун 

 

4. ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА 

Редни 

број 

Активност Носиоци активности Време реализације 

1.  Упитник за наставнике Чланови тима мај 

2.  Анализа упитника за наставнике Чланови тима мај  

3.  Предлог мера за унапређење 

рада 

Чланови тима јун 
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XIV  ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА 
 

Школска такмичења одржаће се из следећих предмета: 

 

Област такмичења Задужен наставник Време реализације 

Српски језик професори српског језика II 

Математика професори математике, 

професори разредне 

наставе 

II 

Биологија професор биологије II 

Физика наставник физике II 

Хемија професор хемије II 

Историја професор историје II 

Географија професор географије II 

Информатика професор информатике II 

Руски језик професор руског језика II 

Енглески јеик професор енглеског језика II 

Техничко образовање наставник Технике и 

технологије 

III 

„Шта знаш о саобраћају“ наставник Технике и 

технологије 

III 

Књижевна олимпијада професори српског језика II 

Физичко васпитање професор физичког 

васпитања 

током године 

 

Општинска, окружна и републичка такмичења одржаваће се по календару Министарства 

просвете. 

 

Наша школа ће у фебруару 2023. године бити домаћин општинског такмичења из хемије и 

током године домаћин општинског такмичења у кошарци. 
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XV САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 
15.1. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 

Корелација и координација живота и рада школе и породице су веома важне за 

здрав и правилан психофизички развој детета. У времену у ком живимо и систему 

вредности који егзистира, породица се налази на маргинама друштвених збивања и 

постепено губи своју улогу, а школа добија нове васпитно-образовне димензије. Зато је 

перманентна сарадња школе и породице неопходна. 

 

Сарадња са родитељима оствариваће се путем: 

1. Родитељских састанака 

2. Индивидуалних разговора са родитељима 

3. Рада са групом родитеља 

4. Савета родитеља 

5. Учествовања родитеља у реализацији програма професионалног информисања 

6. Међусобног информисања родитеља и наставника 

7. Образовања родитеља за успешније обављање васпитне улоге 

8. Евентуалних посета дому ученика 

9. Дан отворених врата школе 

10. Укључивање родитеља у живот школе (Вашар колача) 

11. Путем трибина 

 

Одељењске старешине планирају родитељске састанке за своје  одељење.  План  

сарадње са родитељима води се у Дневнику рада за свако одељење. Одељењски старешина 

одређује дан за индивидуалну сарадњу са родитељима.  

У току године планира се најмање четири родитељска састанка (IX, XI, I, IV).  

Директор и педагог школе у оквиру свог програма рада детаљно планира сарадњу 

са родитељима, инструктивно-саветодавни рад са њима, као и теме за родитељске 

састанке које ће се реализовати у сарадњи са одељењским старешинама. 

 

Р.БР

. 
АКТИВНОСТ 

РЕАЛИЗАТОР

И 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Упознавање родитеља са организацијом  

рада у школи; 

Информисање родитеља о организацији 

ужине у школи, осигурању ученика, 

„родитељском динару“ и дану за 

контакте са одељењским  

старешином; 

Избор члана Савета родитеља;  

одељењске 

старешине, 

директор 

 

септембар 

 

 

2. Пружање помоћи у осмишљавању 

радног и слободног времена ученика; 

 

Одељењске 

старешине, 

родитељи, 

педагог директор 

током године 

3. Одржавање родитељских састанака;  

Индивидуални разговори са 

родитељима; 

Одељењске 

старешине 

новембар 

4. Упознавање родитеља са успехом, 

понашањем и степеном прилагођености 

ученика на предметну 

Одељењске 

старешине 

новембар 

5. Веће ангажовање родитеља у 

ваннаставним активностима 
 

Одељењске 

старешине 

током године 
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15.2. САРАДЊА СА УСТАНОВАМА, СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 Са предшколском установом „Дуга“ школа ће сарађивати путем међусобних 

посета, заједничких активности у оквиру Дечије недеље, одржавањем родитељских 

састанака учитеља четвртог разреда. 

 Са средњим школама и факултетима планира се сарадња на пољу професионалног 

информисања ученика осмих разреда.  

 Сарадња са Домом здравља и Одсеком за здравствено васпитање школа има 

дугогодишњу сарадњу што се тиче превенције болести зависности.  

Током године организоваће се систематски прегледи ученика у нашем месту. 

 Са Центром за социјални рад пратиће се деца са породичним проблемима, а са 

МУП-ом у  случају потребе. 

 Сарадња са МУП-ом реализоваће се путем едукације ученика из области 

безбедности деце у саобраћају. 

 Кроз различите облике такмичења организоваће се сусрети са ученицима школа 

општине Врбас.  

 Наставља се успешна сарадња са библиотеком у месту, Саветом месне заједнице, 

Домом културе, фабриком за производњу колача, пекаром. 

 Успешна сарадња наставља се и са Црвеним Крстом у Врбасу.  

Школа редовно обавештава локалну телевизију о свим догађањима у школи. 

 Континуирана сарадња одвијаће се и са Скупштином општине Врбас,  Школском 

управом и Покрајинским секретаријатом за образовање, управу и националне заједнице у 

Новом Саду 

 

Програм сарадње са установама, стручним институцијама, организацијама 

Институција 

са коjом  

се сарађује 

Активности  Начин 

реализације 

Време 

реализаци

је 

реализатори 

Школска 

управа 

Организовање, 

едукација, 

саветодавни рад са 

наставицима и  

стручним 

сарадницима 

Присуствовање 

семинарима, 

разговори 

Током 

школске 

године 

Просветни 

саветници 

ШУ 

Дом здравља Систематски 

прегледи, редовна 
Прегледи Током Лекари 
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вакцинација, 

саветовалиште за 

младе 

Тематско едукативне 

радионице 

ученика и 

предавања 

школске 

године 

дечијег 

диспанзера, 

сарадници 

Завода за 

јавно 

здравље 

Центар за 

социјални рад 

Заједничко решавање 

проблема ученика са 

проблемима у 

понашању, (васпитно 

запуштене деце), 

хранитељске 

породице поремећаји 

у породичним 

односима , 

материјална 

помоћ,хуманитарне  

акције 

Упућивање 

захтева за 

материјалну 

помоћ, 

хуманитарне 

пакете , 

заједничке 

кућне посете , 

конференције 

случаја , 

саветодавни рад 

Током 

школске 

године 

Представниц

и ЦСР, 

стручни 

сарадник, 

одељенске 

старешине  

Црвени крст Помоћ социјално 

угроженим 

породицама 

Подела 

хуманитарних 

пакета, 

организовање 

квизова и 

такмичења 

Током 

школске 

године 

Директор, 

одељењске 

старешине, 

радници и 

активисти 

Црвеног 

крста 

МУП Упознајмо полицију 

и спречимо 

вршњачко насиље 

У зачараном кругу 

дроге и алкохола 

Безбедно учешће 

деце у саобраћају 

Разговори, 

предавања, 

приказивање 

филмова 

Током 

године 

Стручни 

сарадник, 

радници 

МУП-а 

Средње школе Посете у време 

Отворених врата, 

 

Присуство 

неком од 

часова, 

обилазак 

школе, 

упознавање са 

образовним 

профилима и 

сл 

Април  

мај 

Одељенске 

старешине, 

стручни 

сарадник 

Вртић „Дуга“ посете посете Током 

школске 

године 

(уколико 

епидемиолош

ка ситуација 

буде то 

дозвољавала) 

Одељењске 

старешине, 

стручни 

сарадник 
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XVI  КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

 

Ради афирмације културно- уметничких стваралаштва ученика, богаћења културних 

манифестација и културно уметничког живота школе, као и организованог утицаја на 

подизање опште културе становништва, школа реализује самостално или у сарадњи 

разноврсне програме.  

 

Координатор Милица Мажић, професор разредне наставе 

Заменик координатора је Данијела Богуновић, професор ликовне културе 

Члан тима је: 

❖ Љиљана Сенћански,  наставник музичке културе 

Планиране активности су подељене по важности садржаја и обиму на следеће: 

1.Приредбе на нивоу школе (Свети Сава; Дан школе; Завршна свечаност,...) 

2.Приредбе у оквиру одељењских заједница/актива  (Добродошлица првацима; Пријем 

првака у Дечји савез; Дани Јегричке; Дан просветних радника; Дан жена,...) 

3.Сарадња са друштваном средином (Посета забавишту; Дан ослобођења места; Дан 

победе; Угостимо будуће прваке; Црквена слава; Поклон од ђака окружењу,...) 

4.Акције у школи (Хуманитарне акције; Новогодишње сандуче жеља; Кићење јелке; 

Сандуче за Дан заљубљених; Дан толеранције,...) 

5.Разне активности (Сусрети са писцем за децу; Позоришне представе; Изложбе поводом 

Ускрса; Дан шале,...) 

 

Културна и јавна делатност школе  

АКТИВНОСТ ДИНАМИКА НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

САМОВРЕДНО-

ВАЊЕ 

МЕСТО 

1.Обележавање 

15.септембра-Дана 

српског јединства, 

слободе и 

националне заставе 

септембар Одељењске старешине, 

Тим за културну и јавну 

делатност 

фотографије, сајт 

ифб страница  

школе 

учионица 

2. Акција 

„Хуманост на 

делу“ 

септембар - 

јун 

Подмладак Црвеног 

крста, Тим за социјалну 

заштиту, наставници и 

ученици школе 

задовољство 

прималаца 

у 

зависности 

од врсте 

акције 

3. Дечја недеља прва недеља 

октобра 

Стручно веће за 

разредну наставу, 

Ликовна секција, 

Литерарна секција, 

Креативна радионица, 

Дечји савез 

заинтересованост 

колега, ученика и 

осталих учесника, 

фотографије, сајт 

и фб страница 

школе 

у 

зависности 

од врсте 

активности 

4.Дан 

ослобођења 

нашег села 

14.октобар Тим за културну и јавну 

делатност школе, Ликовна 

и Литерарна секција 

утисци присутних 

 

спомен-

обележје у 

месту 

5.Дан 

просветних 

радника  

8.новембар Тим за културну и јавну 

делатност школе,  

Дечји савез  

утисци присутних 

 

школска 

трпезарија 

6.Дан 

толеранције 

16.новембар библиотекар позитивне 

реакције 

присутних 

библиотека 
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7.„Новогодишње 

сандуче жеља“ 

децембар библиотекар бројност и утисци хол школе 

8. Кићење јелке децембар Креативна радионица, 

Ученички парламент 

реакције деце хол школе 

9. Школска 

слава 

27.јануар Тим за културну и јавну 

делатност школе, 

вероучитељ, наставници 

српског језика и музичке 

културе 

утисци присутних школска 

трпезарија 

(спортска 

хала) 

10. Дан 

заљубљених 

12/14.фебруар Креативна радионица, 

библиотекар 

број,креативност 

и ефекат порука 

хол школе 

11. Дан жена 8.март Стручно веће за 

разредну наставу, 

Ликовна секција, 

Литерарна секција 

реакција 

слављеница 

учионица 

12. Дан школе март Тим за културну и јавну 

делатност школе, 

Драмска секција, хор 

утисци 

присутних, 

фотографије, сајт 

и фб страница 

школе 

школска 

трпезарија 

(спортска 

хала) 

13. „Данас се 

можемо 

нашалити са 

свима“ 

1.април Тим за културну и јавну 

делатност школе 

реакција деце и 

радника школе 

просторије 

школе 

14. Угостимо 

будуће прваке 

април  учитељ IV разреда, 

педагог 

реакције 

предшколаца 

просторије 

школе 

15. Ускршњи 

празници 

март вероучитељ,Стручно 

веће за разредну 

наставу, Ликовна 

секција, Литерарна 

секција  

утисци присутних учионице, 

хол школе 

16. Дан победе 9.мај Тим за културну и јавну 

делатност школе, хор, 

Ликовна и Литерарна 

секција професори 

историје  

утисци присутних спомен-

обележје у 

нашем 

месту 

17. Црквена 

слава 

22.мај вероучитељ искуства ученика црква у 

нашем 

месту 

18. „Дани 

Јегричке“ 

мај Руководилац Дечјег 

савеза, Тим за заштиту 

животне средине, 

Ликовна секција, 

Литерарна секција 

утисци 

присутних, 

фотографије 

трпезарија, 

ходник 

школе 

 

 

19.Филмски  

фестивал -  

Равно Село 

јун Тим за културну и јавну 

делатност школе 

утисци присутних просторије 

школе 
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                  XVII  ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ  
 

Да би се ученици  успешно припремили за завршни испит, потребна им је додатна 

подршка. Школа треба да уради следеће:  

  

1. Утврђивање и спровођење плана припреме за завршни испит  

 

Школе су у обавези да израде детаљан план припреме ученика за завршни испит. Овај 

план треба да буде прилагођен ученицима који треба да полажу завршни испит. У плану 

треба навести активности, време реализације и носиоце активности. Неопходно је са овим 

планом упознати све ученике који полажу завршни испит.  

  

Садржај плана:  

а) Анализа образовних стандарда за крај обавезног образовања  

Завршни испит заснован је на образовним стандардима за крај обавезног образовања и 

васпитања. Наставници српског, односно матерњег језика и математике треба да проуче 

ове образовне стандарде, јер се задаци у тестовима на завршном испиту заснивају на 

образовним стандардима. Такође и наставници физике, историје, хемије, биологије и 

географије би требало да проуче образовне стандарде. 

 

б) Коришћење збирки задатака за припрему ученика 

У сваком тесту налазе се задаци који испитују постигнућа са сва три нивоа, основног, 

средњег и напредног. У збиркама задатака се, поред задатака, налази и листа образовних 

стандарда који се испитују тим задацима. Неопходно је да наставници искористе ове 

збирке како би припремили ученике за полагање завршног испита. Збирке су доступне и  

на сајту Министарства просвете и науке (www.mpn.gov.rs).  

  

в) Припремне активности  

Припремне активности могу се реализовати на редовним часовима српског, односно 

матерњег језика и математике (по 36 часова), физике, историје, хемије, биологије и 

географије на допунској настави, путем домаћих задатака и на посебним часовима 

припреме за полагање овог испита. Припреме за полагање завршног испита треба 

организовати у условима који су исти или слични условима у којима ће они полагати 

завршни испит.  

 

г) Пробни завршни испит и коришћење добијених резултата  

На основу Правилника о Програму завршног испита потребно је организовати пробно 

спровођење завршног испита за ученике. Овај пробни испит треба да помогне ученицима 

да се упознају са процедурама и начином полагања испита, садржајем и формом задатака. 

Друга важна фунција овог пробног испита је у самопроцењивању знања ученика, а за 

наставника ови подаци треба да буду основа за даље припремање ученика за завршни 

испит.  

 

д) Обавештавање ученика о завршном испиту  

Уважавајући све специфичности образовања, потребно је посветити посебну пажњу 

обавештавању ученика о завршном испиту. Сваки ученик треба да буде обавештен о 

обавези приступања завршном испиту да би добио уверење о завршеном основном 

образовању и васпитању. Свим ученицима  треба да буде јасно да појединачна 

сведочанства о завршеним разредима нису довољан доказ о завршеном основном 

образовању и васпитању. Школе треба да припреме писано  

обавештење о обавези приступања завршном испиту које треба уручити сваком ученику, 

односно родитељу. Одељењски старешина је одговоран за обавештавање ученика и 

родитеља, односно старатеља о завршном испиту и за реализацију других активности у 
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складу са Упутством за одељењске старешине (Прилог 2). Сваки ученик потписом од 

стране родитеља треба да потврди да је примио ово обавештење.  
  

2. Прилагођавање спровођења завршног испита ученицима којима је 

потребна додатна образовна подршка 

 

У зависности од моторичких и чулних могућности, степена и врсте инвалидитета и 

образовних потреба ученика, услови за полагање завршног испита могу бити 

прилагођавани на следећи начин:  

❖ посебна просторија у школи за полагање завршног испита, уколико је то у 

интересу ученика; 

❖ одређивање сталног пратиоца током испита у школи, уколико је то у интересу 

ученика; 

❖ полагање завршног испита у кућним условима, уколико то захтева природа 

болести, односно инвалидитета; 

❖ полагање завршног испита у болничким условима, уколико то захтева природа 

болести, односно инвалидитета; 

❖ време за полагање завршног испита може бити продужено или распоређено на 

краће интервале за рад, уколико је то у интересу ученика. 

❖ Ученике са сметњама у развоју и ученике из социјално нестимулативних средина 

за које су планирани посебни услови за полагање завршног испита, треба 

благовремено обавестити о томе да ће испит полагати у условима који се 

разликују од прописаних. Овим ученицима је потребно описати услове у којима 

ће полагати завршни испит.  

❖ Припреме за полагање завршног испита ученика са сметњама у развоју и ученика 

из социјално нестимулативних средина треба организовати у условима који су 

исти или слични условима у којима ће они полагати завршни испит.  

❖ Пратиоци ученика са сметњама у развоју и ученика из социјално 

нестимулативних средина, који ће им помагати током завршног испита, треба да 

буду укључени у припреме које се организују за ове ученике. 

❖ Уколико ученици са сметњама у развоју и ученици из социјално 

нестимулативних средина полажу испит у посебним просторијама, дежурни 

наставници треба да буду познати овим ученицима или да се претходно упознају 

са њима. 

❖ Пратиоци ученика са сметњама у развоју и ученика из социјално 

нестимулативних средина треба да комуницирају са учеником тако да се осигура 

максимална објективност проверавања знања и регуларност спровођења испита. 

С друге стране, од пратиоца се очекује да ученику пружи подршку и подстицај за 

рад. 

❖ На испиту треба омогућити ученицима са сметњама у развоју и ученицима из 

социјално нестимулативних средина да користе помоћна наставна средства и 

дидактички материјал, односно асистивне технологије, уколико је то у њиховом 

интересу. 
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XVIII ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА НА НИВОУ ШКОЛЕ 

 

 

 

 

Координатор тима је Радомир Миловић,   професор разредне наставе 

Заменик координатора је Драгана Веселиновић наставник математике  

 

У нашу школу су сви добродошли, без обзира на њихову различитост.Ученици су  свих 

узраста, из сви социјалних  група, културних миљеа... без обзира на претходно 

образовање. 

 

У школи се ученицима пружа потребна подршка у следећим областима : 

 

Допунска настава 

Организујемо   за ученике који из одређених разлога (изостајање са наставе због болести, 

премештај из друге школе, промена наставника, незадовољство оценом, из предмета коју 

ученик теже разуме и савладава...) не постижу одеђени ниво постигнућа; Допунску 

наставу похађају и  ученици који имају недовољну оцену из одређеног наставног 

предмета; за ученике  који образовање стичу по ИОП – у 1 или 2 по процени интересорне 

комисије. 

Додатни рад 

Додатним радом обухваћени су  ученици који постижу стандарде постигнућа на 

напредном нивоу, затим  ученици  који имају посебна интересовања и потребу за 

богаћењем знања из одређених наставних предмета. Најчешће, додатну наставу прате 

ученици који су се определили да учествују на такмичењима из одређених наставних 

предмета. Са њима наставници раде групно, али и индивидуално, по потртеби.  

Календар писмених провера знања 

На почетку школске године, наставници упознају ученике са динамиком писмених 

провера знања – распоред контролних и писмених задатака, тако да ученици  могу да на 

време планирају и усклађују свој рад. Наравно, дође и до извесних одступања, јер школа је 

живи организам који функционише и подложан је променама.  
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Брига да ученици редовно похађају наставу  

Одељењске старешине и стручни сарадник сарађују са родитељима, а по потреби и са 

Центром за социјални рад. Одељенски старешина прати редовност долазака ученика у 

школу, а о њиховом изостајању обевештава стручне сараднике и родитеље. Ако дете, 

дужи период не долази у школу, обавештавамо Друштвене делатности и Центар за 

социјални рад. Пре тога, посећујемо породицу ученика, да би смо  утврдили разлог 

недоласка детета у школу. 

 

Бесплатни уџбеници и екскурзије  

Обезбеђујемо   безплатне уџбенике и школски  прибор, као и гардеробу ученицима који се 

налазе у стању социјалне помоћи.  

Трудимо се да ученицима којима је то потребно  обезбедимо бесплатне излета, екскурзије 

и  посете.  

Неговање културе лепог понашања  

Теме за ЧОС, радионице, панои школе (толеранција, кодекс лепог понашања, прихватање 

различитости, ненасилна комуникација, конструктивно решавање сукоба...) 

Информисање ученика  

Упућивање и обавештавање ученика о њиховим правима, обавезама и одговорностима, о 

променама у школи и пожељним облицима понашања, као и облицима понашања који ће 

бити санкционисани, вођење евиденције о неприхватљивом понашању и предузимање 

одговарајућих метода појачаног васпитног рада.  

Сарадња са родитељима  

Правовремено информисање, договарање стратегија у циљу побољшања понашања 

појединих ученика, укључивање родитеља у појачан васпитни рад; упућивање родитеља у 

одређене институције и повезивање родитеља са релевантним стручњацима.  
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18.1. ТИМОВИ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА ПО РАЗРЕДИМА 

 

ПРВИ РАЗРЕД:                                                               

1. Нада Дангубић 

2. Вера Тубић 

3. Дајана Ковачевић 

ДРУГИ РАЗРЕД: 

1. Милица Мажић 

2. Мирела Рахман 

3. Вера Тубић  

ТРЕЋИ РАЗРЕД: 

1. Биљана Тинтор 

2. Дајана Ковачевић 

3. Вера Тубић 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД: 

1. Радомир Миловић 

2. Дајана Ковачевић 

3. Вера Тубић 

ПЕТИ РАЗРЕД: 

1. Александра Павловић 

2. Галина Вујачић 

3. Дамир Попов 

ШЕСТИ РАЗРЕД: 

1. Анамарија Фејса-Хесе 

2. Милош Бјелица 

3. Љиљана Сенћански 

 

СЕДМИ РАЗРЕД: 

1. Ружица Јелић 

2. Горан Миљанић 

3. Ненад Миловић 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

1. Драгана Шмуговић 

2. Дајана Ковачевић 

3. Драгана Веселиновић
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XIX  ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ 

УСТАНОВЕ УСТАНОВЕ 

 
Координатор тима је Нада Дангубић,    професор разредне наставе 

Заменик координатора је Биљана Баранашић  педагог 

Чланови тима: 

❖ Горан Миљанић,    професор историје 

❖ Милан Плећаш,     представник локалне самоуправе 

❖ Дејана Ковачевић    родитељ 

❖ Сара Дробњак    представник ученика 

❖ Јелена Вишњић    директор школе 

 

 

Кључна област – ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН 

 

Стандарди 

квалитета 

рада установе 

 

Активности 

 

Временск

и период 

 

Носиоци 

реализације 

 

Мере унапређења 

 

 

 

Елементи 

школског 

програма и 

годишњег 

плана рада 

међусобно су 

усклађени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У годишњим 

плановима 

наставних 

предмета 

наведени циљеви 

учења по 

разредима треба 

да буду 

садржајно 

усклађени 

 

У годишњим 

плановима 

наставних 

предмета 

садржајно 

ускладити 

циљеве учења по 

разредима 

 

У годишњим 

плановима 

наставних 

предмета 

наведени циљеви 

учења по 

разредима треба 

 

 

 

 

 

 

септембар 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

септембар 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметни 

наставници 

и 

наставници 

разредне 

наставе 

 

 

 

Наставници 

који 

реализују 

рад 

Вршњачког 

тима  

 

 

Наставници 

који 

реализују 

наставу 

изборних 

предмета 

 

 

- Циљеви учења су 

садржајно и 

временски 

усклађени 

 

- Користи се 

тематско 

планирање 

(хоризонтално и 

вертикално) 

 

- Дата аутономија у 

тематском 

планирању се и 

практично 

реализује, 

спроводи у дело. 

 

- Пред саму израду 

тематских 

планова посећен 

је семинар  о 

тематском 

планирању. 

 

 



 

 175 

 

 

Стандарди 

квалитета 

рада установе 

да буду 

временски 

усклађени 

 

- У годишњим 

плановима 

наставних 

предмета 

садржајно 

ускладити 

циљеве учења по 

разредима 

 

 

 

 

 

 

Временск

и период 

 

Тим за 

ИОП и 

наставници 

који изводе 

наставу по 

Иоп-у. 

 

 

 

Наставници 

који 

реализују 

ваннаставн

е 

активности 

ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школски 

програм и 

годишњи 

план рада 

школе 

усмерени су 

ка 

задовољавањ

у различитих 

потреба 

ученика 

Школски 

програм треба да 

садржи и 

програм наставе 

православног 

катихизиса и 

грађанског 

васпитања 

- У школски 

програм додати и 

програм за 

грађанско 

васпитање 

-Нагласити да се 

садржаји 

здравственог 

васпитања 

интегришу у 

више наставних 

предмета 

 

У оперативним 

/месечним 

плановима, 

наведени 

садржаји којима 

ће се остваривати 

циљеви учења 

одређеног 

 

 

 

 

септембар 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

септембар 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Предметни 

наставници 

и 

наставници 

разредне 

наставе 

 

 

 

Наставници 

који 

реализују 

рад 

Вршњачког 

тима  

 

 

Наставници 

који 

реализују 

наставу 

изборних 

предмета 

 

 

 

 

- У школски 

програм унет 

програм за 

грађанско 

васпитање 

 

- Садржаји 

здравственог 

васпитања 

интегришу се у 

више наставних 

предмета 

 

 

 

 

 

-Планови прилагођени 

специфичностима 

одељења. 

 

-Одступањем 10% од 

плана омогућено је 

прилагођавање 

специфичностима 

одељења(продубљивање

м градива или поновном 

обрадом оног садржаја 

који није савладан). 
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предмета у датом 

разреду треба да 

буду 

прилагођени 

специфичностим

а одељења 

Тим за 

ИОП и 

наставници 

који изводе 

наставу по 

Иоп-у. 

 

 

 

Наставници 

који 

реализују 

ваннаставн

е 

активности 

ученика 

 

 

-Задавање домаћих 

задатака по нивоима, као 

и примена 

диференциране наставе 

 

-Садржајима и 

наставним јединицама се 

враћати док год их 

ученици не усвоје и 

остваре бар нижи/средњи 

ниво стандарда, јер 

стандарди и јесу 

показатељи усвојености 

градива. 

 

 

 

Кључна област – НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Стандарди 

квалитета 

рада установе 

 

Активности 

 

Временски 

период 

       

       Носиоци     

    реализације 

 

Мере  

унапређења             

Наставник 

учи ученике 

различитим 

техникама 

учења 

Наставници 

треба да уче 

ученике како 

да повезују 

садржаје 

 

 

 

Наставници 

треба да 

подстичу 

ученике да 

постављају 

себи циљеве у 

учењу 

 

 

током 

шк.2022/2023.год. 

 

 

 

 

 

 

током 

шк.2022/2023.год. 

 

 

Наставници 

предметне и 

разредне 

наставе,  

 

наставници 

изборне 

наставе, 

 

 педагог и 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Користе се 

примери из 

свакодневног 

живота и тако 

повезују 

садржаји из 

различитих 

области 

- Ученици 

подстакнути за 

самостално 

постављање 

циљева у учењу 

- Користе се 

мапе ума 

-Трансфер знања 

се примењује у 

уводном делу 

часа као 

подсетник и 

мотивациона 

активност 

- Практиковање 

амбијенталне 

наставе која 

подстиче 

ученике на 
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истраживачки 

рад, самоучење, 

логичко учење и 

трајно 

запамћивање и 

повезивање наст. 

садржаја. 

Ученици 

стичу знања 

на часу 

Ученици знају 

да процене 

тачност 

одговора 

тј.решења и 

знају да 

образложе 

како до њих 

долазе 

 

 

током 

шк.2022/2023.год. 

Наставници 

предметне и 

разредне 

наставе 

 

наставници 

изборне 

наставе 

 

 

 

-Јачом 

мотивацијом 

повећава се 

радозналост 

ученика како би 

њихово знање 

било веће. 

-Савладавање 

техника учења 

императив. 

-Наком израде 

задатака 

подстиче се 

објашњавање у 

циљу развијања 

говорне културе 

-Ребуси, 

укрштенице у 

циљу 

мотивације 

-рад у пару 

(слабији и бољи 

ученик) 

Наставник 

ефикасно 

управља 

процесом 

учења на часу 

Наставник 

усмерава 

интеракцију 

ученика тако 

да је она у 

функцији часа 

(користи 

питања, 

идеје,...) 

 

 

         током 

шк.2022/2023.год. 

Наставници 

предметне и 

разредне 

наставе  

 

наставници 

изборне 

наставе 

 

 

 

- Јачом 

мотивацијом 

повећава се 

радозналост 

ученика како би 

њихово знање 

било веће. 

 

- Савладавање 

техника учења 

императив. 

 

- Наком израде 

задатака 

подстиче се 

објашњавање у 

циљу развијања 

говорне културе 

 

- Ребуси, 
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укрштенице у 

циљу 

мотивације 

-рад у пару 

(слабији и бољи 

ученик) 

Наставник 

користи 

поступке 

вредновања 

који су у 

функцији 

даљег учења 

Наставници 

уче ученике 

како да 

процењују свој 

напредак. 

 

током 

шк.2022/2023.год. 

 

Наставници 

предметне и 

разредне 

наставе 

 

наставници 

изборне 

наставе 

 

 

 

 

- Максимално 

подстицање 

самооцењивања 

код ученика на 

свим часовима. 

 

- Развијање 

критичког 

мишљења 

 

Кључна област – ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 

Стандарди 

квалитета рада 

установе 

 

Активности 

 

Временски 

период 

       

Носиоци 

реализације 

              

Мере унапређења 

Успех ученика 

показује да су 

остварени 

образовни 

исоди и 

стандарди 

На завршном 

испиту 

резултати 

треба да 

покажу да су 

ученици 

остварили 

планиране 

нивое 

образовних 

стандарда 

 

 

 

 

 

Оцене 

ученика из 

Српског 

језика и 

Математике 

треба да буду 

у складу са 

резултатима 

на завршном 

испиту 

 

 

током 

школске 

2022/23. 

године 

 

 

 

 

 

 

 

током 

школске 

2022/23. 

године 

 

 

 

 

 

током 

школске 

2022/23. 

године 

 

 

 

 

Наставници 

предметне 

наставе 

 

 

 

педагог и 

директор 

 

 

 

 

Наставници 

предметне 

наставе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Утврђен је план 

припреме спровођења 

завршног испита (у 

плану су наведене 

активности, време 

реализације и носиоци 

активности) 

-Сви ученици који 

полажу завршни испит 

упознати су са планом. 

-Наставници српског 

језика, математике, 

физике, хемије, историје, 

географије и биологије 

треба добро да „баратају“ 

образовним стандардима, 

јер се тестови на 

завршном испиту 

заснивају на образовним 

стандардима. 

-Радиће се анализа 

образовних стандарда за 

крај обавезног 

образовања. 

-Користе се збирке 

задатака за припрему 

ученика. 

-Организоваће се по 36 
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 часова припреме из 

српског језика и 

математике, а по 10 

часова из физике, хемије, 

биологије, историје и 

географије. 

-Организовати пробни 

завршни испит и 

упознати ученике са 

процедуром и начином 

полагања испита, 

садржајем и формом 

задатака. 

-Самопроцењивати знања 

ученика. 

-Обавестити сваког 

ученика о детаљима 

завршног испита. 

-Критеријуме оцењивања 

ускладити са важећим 

Правилником о 

оцењивању ученика 

-Задатке и питања на 

редовној, допунској и 

додатној настави 

саставити по узору на 

задатке завршног испита 

(по могућству користити 

модерну технологију). 

-Наградити ученике који 

се истичу (нпр.екскурзија), 

а јавно похвалити све 

успешне ученике (разглас, 

књиге обавештења,...) 

-Прилагодити спровођење 

завршног испита 

ученицима којима је 

потребна додатна 

образовна подршка. 

 

 

Кључна област – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Стандарди 

квалитета рада 

установе 

 

Активности 

 

Временски 

период 

       

Носиоци 

реализације 

              

Мере унапређења 

Школа 

примењује 

поступке 

којима прати 

успешност 

ученика 

Идентификовање 

даровитих ученика 

са којима ће се у 

наставним 

предметима 

радити по мерама 

 

током 

школске 

2022/23. 

године 

 

Наставници 

предметне и 

разредне 

наставе 

 

-Идентификовати 

даровите ученике и 

са њима радити мере 

индивидуализације 

-Примењивати знања 

са семинара 
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индивидуализације наставници 

изборне 

наставе, 

 

педагог и 

директор 

-Награђивати 

даровите ученике 

-Подстицати 

вршњачку подршку 

-Наставити 

интензивно учешће 

по свим 

такмичењима и 

конкурсима 

-Форсирати и 

промовисати ученике 

који могу и желе 

више да напредују 

 

У школи 

функционише 

систем 

подршке 

ученицима 

Процедура 

праћења 

вредновања 

реализације мера 

индивидуализације 

и индивидуалних 

планова подршке 

као и постигнућа 

ученика треба да 

буде континуирана 

 

Педагошка 

документација и 

формативно 

оцењивање 

педантно и 

квалитетно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На састанцима 

Одељењског већа 

појачана анализа 

узрока образовних 

постигнућа 

ученика 

 

 

током 

школске 

2022/23. 

године 

 

 

Наставници 

предметне и 

разредне 

наставе  

 

наставници 

изборне 

наставе 

 

педагог и 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници 

предметне и 

разредне 

наставе,  

 

наставници 

изборне 

наставе, 

 

педагог и 

директор 

-Примењивати више 

амбијенталну 

наставу, уз задатке по 

нивоима 

-Ојачати подршку 

ученицима кроз теме 

на Н.већу 

-Формирати тимове 

родитеља за подршку 

ученицима у чијем 

саставу су родитељи 

деце са посебним 

потребама 

-Обезбедити кутак за 

ликовне и литерарне 

радове ученика са 

сметњама у развоју 

-Појачати сарадњу са 

родитељима 

посетама 

родитељском дому 

 

 

 

 

 

-Појачати подршку 

болесном другу из 

разреда (слање 

задатака за вежбање 

електронским путем 

и сл.). 

 

-На почетку школске 

године обавља се 

иницијално 
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 тестирање 

 

-Ради се анализа 

постигнућа након 

сваке писане провере 

 

- На полугодишту и 

крају шк.год.детаљна 

анализа образовних 

постигнућа 

 

-Истаћи на огласној 

табли добар пример 

анализе постигнућа 

ученика 

 

Кључна област – ЕТОС 

Стандарди 

квалитета рада 

установе 

 

Активности 

 

Временски 

период 

       

Носиоци 

реализације 

              

Мере 

унапређења 

Школски 

амбијент је 

пријатан за све 

Школски 

амбијент 

прилагодити 

потребама деце 

са сметњама у 

развоју 

 

 

Током 

школске 

2022/23. 

године 

 

 

 

 

 

 

колектив 

школе 

-Прилагођавање 

детету метода и 

средстава рада и 

да се настава по 

могућству одвија 

у једној 

учионици. 

-Омогућити деци 

са сметњама у 

развоју 

доступност свих 

школских 

просторија у 

којима ће моћи 

несметано да 

остварују 

напредак. 

-Направити 

рукохвате у 

школском тоалету. 

 

Кључна област – ОРГАНИЗАЦИЈА, РУКОВОЂЕЊЕ И РЕСУРСИ 

Стандарди 

квалитета рада 

установе 

 

Активности 

 

Временски 

период 

       

Носиоци 

реализације 

              

Мере 

унапређења 

Руковођење 

директора је у 

функцији 

унапређења 

квалитета рада 

Директор 

примењује 

механизме за 

награђивање 

запослених 

током школске 

2022/23. 

године 

 

колектив 

школе 

-Мењање 

Правилника о 

награђивању 

запослених 
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школе -Јавно 

похваљивање 

запослених за 

сваку успешно 

обављену 

активност на 

седницама 

Наставничког 

већа 

 

 

 

                                   

 

 

 

У шоки су 

обезбеђени 

потребни 

људски 

ресурси 

Школа у свој 

рад треба да 

укључује 

волонтере 

 

 

 

током школске 

2022/23. 

године 

 

 

 

Наставници 

предметне и 

разредне 

наставе,  

 

наставници 

изборне 

наставе, 

 

педагог и 

директор 

 

-Волонтери 

укључени у рад 

школе 

Људски 

ресурси су у 

функцији 

квалитетног 

рада школе 

Запослени 

треба што више 

да примењују 

стечена знања 

са стручних 

усавршавања 

 

 

 

током школске 

2022/23. 

године 

 

Наставници 

предметне и 

разредне 

наставе, 

 

наставници 

изборне 

наставе, 

 

педагог и 

директор 

 

-План стручног 

усавршавања 

доноси се на 

основу 

Извештаја о 

самовредновању 

 

-Запослени се 

обучавају за 

примену 

савремених 

технологија у 

настави 

 

- Запослени 

треба  да 

примењују 

стечена знања са 

стручних 

усавршавања 
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На основу Извештаја Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Школска 

управа Нови Сад, дел.бр.906 – 424 – 614 – 00010 / 2014 - 07 од 17.3.2014. године о 

спољашњем вредновању квалитета рада школе које је обављено 26.2.2014. године, 

Педагошки колегијум и Наставничко веће донело је мере које би требало предузети у 

циљу побољшања и унапређења квалитета рада школе. 

Све области су детаљно анализиране, а закључено је да су мање мере неопходне у 

унапређењу следећих области: 

1.Школски програм и годишњи план 

2.Образовна постигнућа 

3.Подршка ученицима 

4.Ресурси 

 

Остали стандарди који су оцењени највишом оценом биће и даље надограђивани са 

циљем очувања њиховог квалитета на одговарајућем нивоу. 
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XX ТИМ ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 
Координатор тима је Драгана Шмуговић    професор српског језика 

Заменик координатора је Оливера Пантовић  професор српског језика 

Чланови тима: 

❖ Биљана Баранашић     педагог 

❖ Сви предметни наставници и учитељи првог, другог, трећег и четвртог разреда 

Тема Предмети Начин остваривања динамика 

Међупредметне 

компетенције 

Одговоран 

однос према 

здрављу 

Биологија 

Физичко васпитање 

Свет око нас 

Час одељењског 

старешине 

Радионице везано за 

тему Одговоран однос 

према здрављу 

септембар 

У складу са 

темом Дечије 

недеље 

Српски језик 

Свет око нас 

Час одељењског 

старешине 

Ликовна култура 

Пројектна настава 

Литерарна секција 

На задату тему 

организују се 

различите активности 

у току недеље, 

повезују се садржаји 

различитих наставних 

предмета.  

Активности су: израда 

паноа, презентације, 

игрокази, израда 

фотографије за вртић 

октобар 

Мултидисципли

нарни час 

Српски језик, 

историја, Свет око 

нас, Енглески језик 

Час одељењског 

старешине, Пројектна 

настава 

Активности се 

организују у оквиру 

четири предмета кроз 

различите фронталне 

и групне активности, 

презентације, вежбе, 

игрице 

новембар 

Зимске чаролије Српски језик, 

историја, Свет око 

нас, Енглески језик 

Час одељењског 

старешине, Пројектна 

настава, Ликовна 

култура 

Активности се 

организују кроз 

различите фронталне  

активности, 

презентације, вежбе, 

игрице и 

презентовање радова 

децембар 

Свети Сава Српски језик, 

Ликовна култура, 

Музичка култура, 

Веронаука 

Тематски дани 

посвећени Светом 

Сави 

јануар 

Чаробна реч-

мајка 

Српски језик, 

Математика, 

Енглески језик, Час 

одељењског 

Активности се 

организују у оквиру 

предмета кроз 

март 
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старешине, пројектна 

настава, литерарна 

секција 

различите фронталне 

и групне активности, 

презентације, израда 

поклона за мајке 

Бранкови дани Српски језик, 

Веронаука, Ликовна 

култура, Час 

одељењског 

старешине 

Изложба, 

презентација, 

глумачка музичка 

тачка 

март 

Христос 

Воскресе 

Веронаука, Час 

одељењског 

старешине, Српски 

језик, Ликовна 

култура 

Дани посвећени 

Ускрсу. Израда 

Ускршњих 

аранжмана, 

ослукавање ускршњих 

јаја бојење јаја, израда 

колача, организовање 

вашара-продаја 

израђених продуката 

април 
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XXI  ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 

РАДА 
 

 

Праћење остваривања задатака предвиђених Годишњим планом рада школе ће се, 

пре свега, оријентисати на правовремено сагледавање нивоа и квалитета радног 

процеса  и постигнутих резултата, откривања недостатака објективне и субјективне 

природе, предлагање мера за уклањање уочених проблема и слично. 

Праћење остваривања планираних задатака почиње одмах по доношењу програма 

рада за текућу школску годину. 

Реализацију Годишњег плана рада прати директор у сарадњи са педагогом, 

координаторима стручних и одељењских већа, секретаром и координаторима 

ученичких организација. 

Министарство просвете прати рад директора школе и врши увид и надзор у рад 

школе.  

Реализацију планова рада стручних сарадника, секретара, рачунополагача, 

благајника, прати директор увидом у документацију, кроз извештаје и непосредним 

контактом . 

Послове и радне задатке наставника прати директор и педагог и увидом у планове 

рада и припреме за час, дневнике рада, записнике стручних органа, посете часовима, 

разговоре и кроз извештаје о раду. 

За праћење реализације Годишњег плана рада неопходна је следећа документација 

ради евиндетирања свих активности: 

- Реализација фонда часова редовне наставе на свим класификационим периодима  

(извештаји руководилаца одељењских већа) 

- Месечни и годишњи планови рада наставника(евиденција) 

- Припреме наставника (евиденција) 

- Одсуство са посла  (евиденција) 

- Рад одељењских заједница (записници и извештаји наставника) 

- Реализација допунске, додатне наставе и слободних активности (дневници осталих  

облика образовно-васпитног рада и извештаји наставника) 

- Остваривање програма екскурзија (извештаји координатора одељењских већа и вођа  

пута) 

- Рад ученичких организација (извештаји задужених наставника) 

- Спровођење Школског развојног плана и осталих пројеката (извештаји координатора 

ШРТ- и пројекта) 

- Стручно усавршавање наставника (картотека, извештаји о стручном усавршавању) 

- Праћење нивоа остварености образовног - васпитног рада 

- Регистар награђених и похваљених ученика  

- Документација награђених радова ученика и награда 

Имајући у виду специфичност праћења остваривања образовно-васпитних задатака, 

биће веома важно и значајно да се и наставници усмеравају на анализу и 

самопреиспитивање властитог рада, извођење закључака за даљи рад, самовредновање 

и слично. 
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ПРИЛОЗИ 

 

- Распоред часова у разредној настави 

- Распоред часова у предметној настави 

- План посете предметних наставника 

- План посете часовима директора и педагога  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 188 

 

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА I1  одељењски старешина: Нада Дангубић 
         

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА II1 одељењски старешина: Милица Мажић 
 

 

   

час понедељак уторак среда четвртак петак 

1. Српски језик  Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Математика  Српски језик Математика Свет око нас Математика 

3. Физичко и 

здравствено 

Свет око нас Ликовно Српски језик Дигитални 

свет 

4. Веронаука Музичка 

култура 

Ликовно.  Час 

одељењског 

старешине 

Физичко и 

здравствено 

5. Енглески језик Секција Физичко и 

здравствено 

Енглески 

језик 

Допунска 

настава 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број 

часа 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Српски језик Математика Српски језик 

 

Математика Српски 

језик 

 

2. Математика Српски језик 

 

Веронаука Српски језик Математика 

3. Енглески језик Енглески језик 

 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Свет око нас Дигитални 

свет 

4. Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Свет око нас Математика Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Ликовна 

култура 

5. Допунска настава Музичка 

култура 

Културно-

уметничка 

секција 

Час 

одељењског 

старешине 
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РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА III1 одељењски старешина: Биљана Тинтор 
 

    
час понедељак уторак среда четвртак петак 

1. Српски језик Математика Српски ј. Математика Српски језик  
2. Енгелски 

језик 

Природа и 

друштво 

Енглески 

језик 

Српски језик Физичко и 

здравствено 

васпитање 

3. Православни 

катихизис 

Српски језик Математика Природа и 

друштво 

Математика 

4. Математика Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Музичка 

култура 

Ликовна 

култура 

Дигитални 

свет 

5. Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Ритмичка 

секција 

Час 

одељењског 

старешине 

Ликовна 

култура 

Допунска 

настава 

                                                    
 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА IV1 одељењски старешина: Радомир Миловић 

 

                     

Дан 

Редни 

број 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Физичко 

васпитање 

Енглески 

језик 

Математика Српски језик Математика 

3. Математика Српски језик Музичка 

култура 

Природа и 

друштво 

Физичко 

васпитање 

4. Природа и 

друштво 

Пројектна 

настава 

Физичко 

васпитање 

Ликовна 

култура 

Енглески 

језик 

5. Верска настава ЧОС Шаховска 

секција 

Ликовна 

култура 

Допунска 

настава 

6. Додатна настава     
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Распоред часова у предметној настави: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПОСЕТЕ ПРЕДМЕТНИХ ПРОФЕСОРА У   IV- 1    
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Наставни предмет Професор Термин одржавања 

Математика Павловић Александра Новембар 

Српски језик Пантовић Оливера Септембар 

Историја  Миљанић Горан  Децембар 

Физика Копривица Драгана Април 

Географија  Јелић Ружица  Новембар 

Хемија Копривица Драгана Јануар 

Биологија  Фејса – Хесе Анамарија Март 

Музичка култура Сенћански Љиљана Децембар 

Информатика  Мицић Владимир Фебруар 

Техника и технологија Попов Дамир Октобар 

Ликовна култура Богуновић Данијела Март 

Руски језик Вујачић Галина  Април 

Физичковаспитање Бјелица Милош Јун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ПОСЕТЕ ЧАСОВИМА ДИРЕКТОРА И ПЕДАГОГА ШКОЛЕ 
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Запажања – Предлози - Примедбе – Сугестије 
 

наставник предмет термин 

Горан Миљанић Историја Октобар, април 

Оливера Пантовић Српски језик Октобар, март 

Владимир Мицић Информатика Октобар, април 

Нада Дангубић Разредна настава Октобар, март 

Биљана Тинтор Разредна настава Новембар, март 

Милица Мажић Разредна настава Октобар, март 

Радомир Миловић Разредна настава Новембар, мај 

Драгана Шмуговић Српски језик Новембар, мај 

Дајана Ковачевић Енглески језик Новембар, април 

Мирела Рахман Енглески језик Новембар, мај 

Данијела Богуновић Ликовна култура Децембар, мај 

Галина Вујачић Руски језик Децембар, мај 

Ружица Јелић Географија Новембар, фебруар 

Александра Павловић Математика  Октобар, фебруар 

Драгана Веселиновић Математика Новембар, март 

Анамарија Фејса Хесе Биологија  Децембар, март 

Драгана Копривица Хемија Октобар, март 

Дамир Попов Техника и технологија Октобар, фебруар 

Ненад Миловић Физичко васпитање Децембар, мај 

Милош Бјелица Физичко васпитање Децембар, април 

Драгана Копривица Физика Децембар, мај 

Вера Тубић Веронаука Октобар, април 

Силвија Вулановић Ликовна култура Октобар, фебруар 

Миљана Дробњак Руски језик Октобар, март 

Љиљана Сенћански Музичка култура Децембар, мај 

Александра Ковачевић Музичка култура април 
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 Годишњи план рада школе за школску 2022/23. годину  усвојио је Школски одбор на 

седници одржаној 15.9.2022. године. 

 

 

 

Директор школе,     Председник Школског одбора, 

______________________    ____________________ 

Јелена Вишњић      Милан Плећаш 
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