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Основна школа „Никола Вукићевић“ 

Улица: Вељко Петровић 4, Сомбор 

Телефон: 025 412 630 

Телефон/факс: 025 483 162 

Е-маил: osnikolavukicevic@mts.rs 

Web sajt: http://www.nikolavukicevic.edu.rs/ 

Увод 
Наша школа је основана 1903. године као задужбина браће Ђоке и Николе 

Михајловић. На месту њихове породичне куће подигнута је велика школска зграда. Те 1903. 

године, 6. септембра је извршено свечано посвећење зграде и она је примила своју прву 

генерацију ученика. За почетак рада наше школе заслужни су многи нама познати људи као и 

велики број људи чија су имена , привремено или трајно , прекривена велом заборава. Од 

познатих људи у први план доспевају тројица: Никола Михајловић, Ђока Михајловић и 

Никола Вукићевић. Прва двојица су своје богатство подарили будућим генерацијама како би 

се од њега подигла и одржавала школска зграда, а трећи је, као заслужни просветни радник, 

именован за њеног првог директора. Ценећи заслуге ових људи, одговорни људи школе су 

пре једну деценију донели одлуку да се од школске 2002/03. године Дан школе обележава 

сваког шестог септембра. На овај начин одаје се почаст и браћи задужбинарима и првом 

директору школе. 

          Од тада па до до данас кроз ходнике школе протутњале су небројене генерације деце, 

њихове наде и страхови, њихове стрепње и снови. У хладовини њених зидова започеле су и 

завршиле, привремено или трајно, небројене управитељске, учитељске, наставничке и 

послужитељске каријере. У тамним данима ратова у њој су стрепеле , надале се, патиле ... групе 

ратних заробљеника, рањеника, цивила. Нашу школу су завршили реномирани научници, 

уметници и спортисти светског гласа. Између осталих Радивоје Кораћ, по коме Кораћев куп носи 

име; Богдан Маглић, професор физике, члан САНУ, Стеван Коички, професор хемије и физике, 

потпреседник САНУ-а, Милан Коњовић, сликар и многи други. 

           Људи разних намера, циљева и идеја прохујали су са вихором али школска зграда је остала 

чврста и стамена до данашњег дана. Иако се школска зграда није померала, парцела на којој се 

налази припадала је многим државама: настала је у Аустро – Угарској, а данас је део Републике 

Србије. У међувремену низале су се Краљевина Срба Хрвата и Словенаца (Краљевина 

Југославија), фашистичка Мађарска, Титова Југославија, па Савезна Република Југославија, и 

Државна заједница Србија и Црна Гора. У свим наведеним државама служила је истој сврси – 

образовању и васпитању деце. Разликовали су се ђаци: у почетку то су била само деца српске 

националности (то је време када је свака вероисповед имала засебну школу), па су то била само 

женска деца (у времену када су ђаци распоређивани у школе по полној припадности), па су то, 

вероватно, била само деца мађарске националности (за време Другог светског рата) и, на крају, 

од 1945. године до данас ту су ђаци без обзира на све претходно наведене разлике.   

          Школа је више пута мењала и своје име. На основу доступног материјала знамо да су 

следила следећа имена: Средишња школска зграда, Централна школска зграда, Централна 

православна вероисповедна основна школа, Женска централна основна школа, Државна основна 

школа „Браћа Михајловић“, Основна школа „Вежбаоница“, Основна школа број 1 

„Вежбаоница“, Осмољетка број 1 и од 6.9.1953. године Основна школа „Никола Вукићевић“. 

 

Циљеви  основног образовања и васпитања 
Основни циљеви основног образовања и васпитања јесу:  

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;  

2)обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовит развој ученика,развијање  

ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 

3) свеобухватна  укљученост ученика у систем  образовања и васпитања;  

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

mailto:osnikolavukicevic@mts.rs
https://sites.google.com/site/osnikolavukicevicsombor/
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здравља и безбедности ,потребе неговања и развоја физичких способности; 

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

еколошке етике,заштите и добробити животиња;  

6)континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања 

заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси;  

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

мења;  

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

складу са његовим узрастом, развојним потребема и интересовањима;  

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

складу са развојем савремене науке и технологије; 

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

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

изражавање свог мишљења;  

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

сопственог развоја и будућег живота;  

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

неговање другарства и пријатељства;  

13) развијање позитивних људских вредности;  

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

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

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

равноправности, толеранције и уважавање различитости; 

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

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

културе српског народа  и националних мањина , развијање интеркултуралности , поштовање 

и очување националне и светске културне баштине. 

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

образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и 

смањеним напуштањем школовања; 

18)повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа 

становништва Републике Србије као државе засноване на знању. 

 

Полазне основе рада Школе 
1. Закон о основама система образовања и васпитања (88/2017 и 27/2018) 

2. Закон о основном  образовању и васпитању (Сл. Гл. 55/2013 и 101/2017 и 27/2018) 

3. Правилник о наставном плану и програму заа први и други разред основног 

образовања и васпитања  "Сл. гласник РС - Просветнигласник", бр. 10/2004, 20/2004, 

1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011, 7/2011 , 1/2013, 4/2014 и 

11/2014 , 11/2016 

4. План наставе  и учења за I први циклус основног  образовања и васпитања и програм 

наставе  и  учења  за први разред основне школе ( Сл. гласник РС-Просветни  гласник 

10/2017) 

5. Правилник  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. 6/2007, 2/2010, 7/2010 -, 3/2011, 1/2013 и 

4/201311/2016,6/2017, 8/2017,9/2017, 12/2018, и 15/2018)) 

6. Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног 

образовања и васпитања  и наставном програму за трећи разред основног образовања 

Сл. гласник РС - Просветнигласник", бр. 1/2005, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 

3/2011 - др. правилник, 7/2011 - др. правилник и 11/2014) и 11/2016 



 

 6 

7. Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања  

("Сл. гласник РС - Просветнигласник", бр. 3/2006, 15/2006, 2/2008, 3/2011 - др. 

правилник, 7/2011, 1/2013  - др. правилник и 11/2014) и 11/2016 

8. Пра 

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

васпитања и програму наставе и учења  за 5.и 6. Разред оснобног образовања и 

васпитања 

10. Правилник о наставном програму за седми  разред основног образовања и васпитања 

Сл. гласник РС - Просветнигласник", бр. 6/2009, 3/2011 - др. правилник и 8/2013)  

11. Правилник о наставном програму за 6. разред основног образовања и васпитања Сл. 

гласник РС – Просветни гласник", бр. 5/2008, 3/11, 1/2013 и 5/2014 

12. Правилник о наставном програму предмета верска настава за седми  разред основне 

школе Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 2/2008,  

13. Правилник  о наставном плану и програму  предмета грађанско васпитање за седми 

разред основне школе ( Сл. Гласник РС – Просветни гласник7/2007) 

14. Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитањаСл. 

гласник РС - Просветнигласник", бр. 2/2010, 3/2011 -8/135/14,  др. правилник и 8/2013 

и 5/2014) 

15. Правилник о наставном плану  и програму предмета грађанско васпитање за пети 

разред основне школе ( Сл. Гласник- просветни гласник  15/2005)  

16. Правилник о наставном плану  и програму предмета верска настава  за осми разред 

основне школе ( Сл. Гласник- просветни гласник  7/2008)  

17. Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП 

Војводине за школску  2018/19 (Службени лист АП Војводине, бр. 933/2016  

18. Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања  (Сл. Гл. 73/16 ) од 01.09.2016. год. 

19. Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за 

основну школу  (Сл. Гласник РС - Просветни гласник РС 4/90) 

20. Правилник о вредновању квалитета рада установа (Сл. Гласник 9/2012)  

21. Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од 

стране запослених, детета или трећих лица у установама образовања и васпитања (СЛ. 

Бр. 22/2016) 

22. Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог 

боравка (Сл. Бр. РС 77/2014) 

23. Правилник о општим основама школског програма 5/2004 

24. Правилник о програму завршног испита основног образовања и васпитања 

25. Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних 

сарадника СЛ гласник РС 86/2015, 3/2016, 73/2016 

26. Правилник о вредновању квалитета рада установе 9/2002 

27. Правилник о степену  и врсти образовања  наставника и стручних сарадника у 

основној школи ( Службени Гласник - Просветни гласник бр. 11/2012, 15/2013 и 

2/2016)  

28. Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно васпитни 

рад  из изборних предмета у основној школи ( СЛ. Гласник Рс- Просв. П- бр. 11/2012, 

15/2013, 10/2016 и 11/2016)  

29. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању знања наставника, васпитача 

и стручних сарадника (Сл. гл. бр. 85/2013 и 86/2015)  

30. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника ( Сл. Гланик 

РС бр. 22/205, 51/2008, 88/2015,105/2015 и 48/2016  

31. Правилник о стандардима компентенција директора установа образовања и васпитања 

( Сл. Гласник- просветни гласник 38/2013).  

32. Правилник о стандардима квалитета рада установе   ("Сл. гласник РС", бр. 7/2011 и 
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68/2012) 

33. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних 

сарадника у основној школи (Сл. гл. бр. 2/92 и 2/2000) 

34. Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за 

предмете српски језик, математика и природа и друштво ( Сл. Гласник РС  –просветни 

г. 5/2011) 

35. Правилник о општим стандардима постигнућа – обавезни стандарди за крај  обавезног 

образовања ( Сл. Гласник РС –просветни п 5/2010)  

36. Правилник о програму  свих облика рада  стручних сарадника (Сл. Гласник 

-Просветни гласник РС бр. 5/2012) 

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

образовања и васпитања ( Сл. Гласник- просветни п- бр. 7/2010 

38. Правилник о протоколу поступања  у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање  ( сл. Гласник 30/2010)  

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

основној школи (Сл. гл. бр. 55/06, 51/07, 67/08 ,39/2011,  82/2012,  8/2013, 70/2015 

81/2017) 

40. Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе (Сл. гл. бр. 

47/94) 

41. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању (Сл. гл. РС бр. 67/2013) 

42. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи (Сл. гл. бр. 37/93 

и 42/1993) 

43. Статут ОШ „Никола Вукићевић“ Сомбор (01-23-1/1 од 19.01.2018.) 

44. Правилник о раду ОШ „Никола Вукићевић“ Сомбор (01-250/3 од 20.04.2018.) 

46. Правила понашања у ОШ „Никола Вукићевић“ Сомбор (01-346/6 од 24.05.2018..) 

47. Правилник оорганизацији и  систематизацији радних места ( 01-259 од 11.04.2018.) 

48. Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности запослених у школи 

(01-346/3 од 24.05.2018..) 

49. Правилник о васпитно дисциплинској одговорности  ученика (01-346/2 од 24.05.2018.)  

50. Правилник о дежурству наставног и ненаставног особља ОШ „Никола Вукићевић“ 

Сомбор (15.09.2010.) 

51. Правилник о организацији буџетског рачуноводства  корисника буџ. Средстава  

(31.01.2006)  

52. Правилник о безбедности и здрављу на раду (16.09.2011.)  

53. Пословник о раду Наставничког већа ОШ „Никола Вукићевић“ Сомбор (13.05.2010. 

измене и допуне 01-285 од 26.04.2018.) 

54. Правила заштите од пожара (16.09.2011.)  

55. Правилник о испитима у Основној школи „Никола Вукићевић“ Сомбор (01-346/4 

од24.05.2018.) 

56. Пословник о раду школског одбора (22.03.2010. Измене и допуне -02.04.2014 друге 

измене и допуне  07.11.2017. )  

57. Пословник о раду Савета родитеља ОШ „Никола Вукићевић“ Сомбор (01-451/5 од 

17.04.2018.) 

58. Школски развојни план ОШ „Никола Вукићевић“ Сомбор за период од 2018 од 

2021.(ШО   01-346/1 24.05.2018. )  

59. Правилник о похваљивању и награђивању ученика  (ШО 01-346/6 од 24.05.2018.) 

60. Правилник о поступку јавне набавке унутар ОШ „Никола Вукићевић“ у Сомбору 

01-463/2 од 18.09.2017. 
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Материјално-технички и просторни услови рада 
Основна школа „Никола Вукићевић“ има четири објекта. 

• Стари део школске зграде грађен је 1903. године, а нови 1982. године на парцели број 

4153 и 4146/2 КОО Сомбор. Површина под зградом 3286 m2. 

• Ообјекат у Читаоничкој улици грађен је 2008. на парцели број 4152 КОО Сомбор . 

Површина под зградом је 200 m2.  

• Објекат у Ранчеву грађен је на парцели 12258 КОО Сомбор 2, чија је површина 

2650m2. Површина под зградом 208 m2. 

Укупна корисна површина старог и новог дела школске зграде је 3600m2 и распоређена је на:  

• 956 m2 учионице опште намене,  

• 284 m2 на специјализоване учионице са припремном просторијом за наставнике и 

радионице за техничко 

• 488 m2 фискултурна сала,  

• 60 m2 библиотеку са читаоницом 

• 55 m2 радни простор за стручне сараднике, директора, секретара 

• 30 m2 кухиња. 

 

Регистрована је код Привредног суда Сомбор под бројем ФИ 1016/200 у Сомбору. Зграда 

у целости задовољава потребе васпитно-образовног рада у две смене. 

 
Опремљеност зграде 

Оснивање и почетак рада школе прати и одговрајуће опремање намештајем, наставним 

средствима, уређајима, реквизитима и алатима. У току рада постојали су релативно повољни 

услови за нова опремања и укупно побољшавање материјалних услова рада школе и они се 

плански и организовано користе. Данас школа не поседује све потребне врсте наставних 

средстава, односно не задовољава утврђене и законом прописане нормативе и стандарде. 

Наставницима и стручним сарадницима је омогућено да користе рачунаре, а што има утицај 

на израду дидактичких материјала у сарадњи са ученицима и родитељима ученика. 

 Школа је опремљена са рачунарима: у је у кабинету за техничко и информатичко 

образовање 10 рачунара, а у дигиталној 30 радних станица, по канцеларијам је распоређено 

10 рачунара, и у учионицам за први циклус 8 рачунара,  за потребе предметне наставе 4 лап 

топа,  2 ТВ, 7 пројектора, 3 фотокопир апарата, 12 табли од плуте, 4 паметне табле, стручном 

литературом и другим неопходним дидактичким средствима. Сва дидактичка средства се 

одржавају, чувају и редовно допуњавају новим. Постоји објективни проблем да су нека 

дидактичка средства застарела и некомплетна и да су неуједначено распоређена по 

кабинетима, радним просторијама и учионицама. 

У циљу побољшања безбедности у школи, константно се ради на проширењу и 

побољшању видео надзора у школи. 

Просторни услови рада 

 Школска зграда се састоји из три спојена објекта: старог дела који је сазидан почетком 

прошлог века, новог дела који је сазидан 1982. године и зграде у Читаоничкој улици грађене 

2008. године. 

Специјализоване учионице 

Школа располаже са 9 специјализоване учионице за наставу биологије, хемије, 

историје, математике, језика, физичког васпитања, физика, географије, ликовне и музичке 

културе, техничког образовања и дигитална учионица.  

Учионице опште наменe  

 Школа располаже са 9 учионица опште намене. Осам учионица опште намене користе 

искључиво ученици првог циклуса. То је 6 учионица на спрату старог дела зграде и две 

учионице у новом објекту у Читаоничкој улици.  

Просторија за продужени боравак  
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 Рад у продуженом боравку реализује се у поткровљу нове зграде у Читаоничкој улици. 

Зграда је отворена за рад 1. септембра 2011. године, тако да у продуженом боравку 

постоји,поред нужног намештаја, још и: ТВ, пројектор, компјутер, полица за књиге, две 

комоде, двосед, четири табуреа. Планирано је опремање наставним средствима у наредном 

периоду, јер је препознат продужени боравак као значајна специфичност Школе. Површина 

просторије у којој се одвија рад продуженог боравка је 80 m2.  

Дигитална учионица 

 Школа има две учионице са рачунарима. У првој учионици, површине 62 m2, смештена су 

4 рачунара и 30 екрана који су међусобно умрежени. У склопу акције Министарства за 

телекомуникације и информационо друштво под називом „Дигитална учионица“, Школа је 

добила на поклон ове компјутере 2010. године. У другој учионици, површине 28 m2, 

смештено је десет рачунара (Pentium 3/4). У свакој учионици рачунари су међусобно 

умрежени и постоји могућност приступа интернету. 

Фискултурна сала 

 Школа располаже једном фискултурном салом укупне површине од 390 m2. Поред сале 

налазе се две свлачионице са тоалетима за ученике, једна припремна просторија за 

наставнике и справарница. У сали се налазе шведске лестве, шипке за пењање, кругови, танке 

струњаче, мале греде и клупе. У справарници се налазе козлић и одскочна даска, дебеле 

струњаче и допунски материјал. 

Спортски терени 

 На дворишту Школе налази се један тартан терен за фудбал, рукомет и одбојку,  укупне 

површине 300 m 2.  

 

Издвојено одељење 
Назив: Издвојено одељење у Ранчеву 

Адресе: Ранчево бб 

Просторни услови рада 

У издвојеном одељењу у Ранчеву за потребе наставе користи се две учионице опште 

намене, површине 60 m2 

 

План унапређења материјално техничких услова рада 

Време Место Начин Носиоци 

Током 

школске 

године 

Матична и 

подручна 

школа 

Материјали за образовање и 

усавршавање запослених  

Одељење за образовање 

града Сомбора 

Током 

школске 

године 

Матична и 

подручна 

школа 

Материјали за образовање, 

културу и спорт  

Одељење за образовање 

града Сомбора 

Током 

школске 

године 

Подручној 

школи у 

Ранчеву 

Радови у подручној школи у 

Ранчеву 

Одељење за образовање 

града Сомбора и други 

извори 

Током 

школске 

године 

Матична 

школа 

Изградња вишенаменска сала 

(свечана сала, зборница и хол) 

Република, Покрајина и 

други извори 

Септембар, 

2018. 

Матична 

школа 

Продужетак лиценце 

i-dnevnik, стручно 

усавршавање запослених 

Одељење за образовање 

града Сомбора   

Септембар 

2018. 

Матична 

школа 

Сређивање система за 

заштиту од пожара, сервис и 

редовне контроле.  

Одељење за образовање 

града Сомбора   

Октобар Матична Радови на одржавању система Одељење за образовање 
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2018. школа централног грејања на гас града Сомбора 

Током 

школске 

године 

Матична и 

подручна 

Школа 

Наставна средства за разредну 

и предметну наставу  

Одељење за образовање 

града Сомбора 

Јун-август 

2019. 

Матична 

школа 

Доградња кухиње и 

трпезарије 

Република, Покрајина, 

Град и други извори 

Јул 2019. Матична 

школа 

Услуге ДДД (дезинфекције, 

дератизације и дезинсекције) 

Одељење за образовање 

града Сомбора 

Током 

школске 

године 

Матична 

школа 

Текуће поправке и одржавање 

опреме (намештај, 

информатичка и 

биротехничка опрема) 

Одељење за образовање 

града Сомбора, сопствена 

средства 

Током 

школске 

године 

Матична 

школа 

Одржавање зграде (радови на 

централном грејању и други 

радови на текућем одржавању 

објеката) 

Одељење за образовање 

града Сомбора, сопствена 

средства 

Јул, 2019. Матична 

школа 

Реконструкција зграде у 

Читаоничкој улици 

(библиотека и продужени 

боравак) 

Република, Покрајина, 

Град и други извори 

Јун-август 

2019. 

Матична 

школа, 

стари и нови 

део 

Молерски радови (учионице, 

ходници, канцеларије, 

сређивање врата на 

учионицама и канц. 

Одељење за образовање 

града Сомбора, сопствени 

Током 

школске 

године 

Матична 

школа 

Опремање кабинета физике и 

информатике 

Одељење за образовање 

града Сомбора, сопствени 

Током 

школске 

године 

Матична 

школа 

Набавка намештаја за 

учионице и продужени 

боравак 

Одељење за образовање 

града Сомбора, сопствени 

Током 

школске 

године 

Матична 

школа 

Медицинске услуге 

(санитарни прегледи 

сервирке, анлиза узорака 

воде, анализа брисева из 

кухиње и анализа узорака 

ужине) 

Одељење за образовање 

града Сомбора 

Током 

школске 

године 

Матична 

школа 

Остале специјализоване 

услуге (безбедност деце) 

Одељење за образовање 

града Сомбора 

 
Педагошка организација 
Школа је организована у две смене: парну и непарну и ради целодневно. 

 
Школски простор 

Одржавање школског простора је отежано, јер се финансирањем не обезбеђује довољно 

средстава. Оваква ситуација увећава одговорност свих радника школе, ученика и њихових 

родитеља, а посебно техничког особља, пре свега школског мајстора. Кадровско решење на 

овом радном месту је допринело унапређивању услова школе. 

Из године у годину, приметно је побољшање услова рада у школи. 

У току претходне школске 2017/2018. године урађено је следеће: 

Време Место Начин Носиоци 
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Током 

школске 

године 

Матична и 

подручна 

школа 

Материјали за образовање и 

усавршавање запослених  

Одељење за 

образовање града 

Сомбора 

Током 

школске 

године 

Матична и 

подручна 

школа 

Материјали за образовање, културу 

и спорт  

Одељење за 

образовање града 

Сомбора 

Септембар, 

2017. 

Матична 

школа 

Продужетак лиценце е-dnevnikа  Одељење за 

образовање града 

Сомбора   

Септембар 

2017. 

Матична 

школа 

Сређивање система за заштиту од 

пожара, сервис и редовне контроле.  

Одељење за 

образовање града 

Сомбора   

Током 

школске 

године 

Матична 

школа 

Наставна средства за разредну и 

предметну наставу  

Одељење за 

образовање града 

Сомбора, 

Октобар, 

2017. 

Матична 

школа 

Радови на одржавању система 

централног грејања на гас 

Одељење за 

образовање града 

Сомбора  

Децембру, 

2017. 

Матична 

школа 

Уређење ентеријера (клупе за 

ходник школе) 

Одељење за 

образовање града 

Сомбора, сопствени 

Јануар, 2018. Матична 

школа 

Одржавање видео надзора и 

постављање нових камера 

Сопствени приходи 

Током 

школске 

године 

Матична 

школа 

Поправке фотокопир апарата, 

компјутера и др. 

Одељење за 

образовање града 

Сомбора 

Током 

школске 

године 

Матична и 

подручна 

школа 

Одржавање зграде (други радови 

на текућем одржавању објеката) 

Одељење за 

образовање града 

Сомбора,сопствени 

Август, 

2018. 

Матична 

школа 

10 компјутера и једна интерактивна 

табла и 8 белих табли 

Министарство 

правде, по конкурсу 

Јануар,2018. Матична 

школа 

Плоче за столове и чепови за 

столице и столове (први циклус) 

Одељење за 

образовање  и 

сопствени приходи 

Јануар, 2018. Матична 

школа 

Постављање клупе у ходницима у 

школској згради и дворишту 

Одељење за 

образовање града  

Јул, 2018. Матична 

школа 

Набавка скенер и штампач Сопствени приходи 

Октобар, 

2017. 

Матична 

школа 

Израда пројекта Студија МС 

(топлотна изолација фискултурне 

сале) 

Одељење за 

образовање града 

Сомбора 

Октобар 

2017. 

Матична 

школа 

Набавка опреме за фискултурну 

салу (спортски реквизити за 

ученике нижих разреда) 

Покрајински 

секретеријат за 

образовање - 

конскурс 

Јул 2018. Матична 

школа 

Услуге ДДД (дезинфекције, 

дератизације и дезинсекције) 

Одељење за 

образовање 

Јул 2018. Матична 

школа 

Седишта, наслони и чепови за 

столице и столове 

Сопствени приходи 

Август, 

2018. 

Матична 

школа 

Молерски радови - поправке 

(ходници, канцеларије). Кречење 

Сопствени приходи 
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учионица у новом делу школске 

зграде 

Током 

школске 

године 

Матична 

школа 

Наставни материјал за српски 

језик, историју, хемију, географију, 

веронауку и техничко образовање 

Сопствени приходи, 

Одељење за 

образовање 

Децембар, 

2017. 

Матична 

школа 

Опремање продуженог боравка 

(намештај и ТВ апарат) 

Сопствени приходи 

Децембар, 

2017. 

Матична 

школа 

Материјали за инклузивно 

образовање 

Министарство 

просвете 

Јануар, 2018. Матична 

школа 

Решеткаста врата на улазу према 

атомском склоништу (унапређење 

безбедности ученика) 

Одељење за 

образовање 

Јануар, 2018. Матична 

школа 

Ормарићи за прву помоћ Одељење за 

образовање 

Мај, 2018. Издвојено 

одељење у 

Ранчеву 

ТВ апарат и косачица, лопте за 

наставу физичког васпитања 

Сопствени приходи 

Током 

школске 

године 

Матична 

школа 

Панои у ходницима школе Одељење за 

образовање 

Децембар, 

2017. и јун, 

2018. 

Матична 

школа 

Материјали за драмску секцију и 

луткарску секцију и озвућење и 

инамљивање сале 

Одељење за 

образовање, 

сопствени приходи 

Јун, 2018. Матична 

школа 

Фотографије и урамљивање 

ученика генерације, спортиста и 

талената генерације 

Одељење за 

образовање 

Јул, 2018. Матична 

школа 

Побољшање еколошких услова (20 

канте за смеће и 10 стубова) 

Сопствени приходи 

 

Грејање просторија 
Грејање у школи је сопствено централно грејања на гас. У издвојеном одељењу у Ранчеву 

грејање је на чврсто гориво.  

Школска кухиња 
 У Школи постоје две кухиње: приручна кухиња површине 15 m2 у старом делу зграде и 

јенднау Читаоничкој улици, такође од 15 m2. У кухињи се сервира ужина која се наручује из 

пекаре. Избор добављача врше чланови Савета родитеља сваке године на првој седниоци. 

Школска библиотека 
Школска библиотека је смештена у поткровљу новог дела зграде на 60m2. Фонд 

библиотеке чини око 13162 књига, који заједно користе наставници и ученици. Својим 

укупном тематиком и садржајном структуром задовољава потребе ученика, наставника, 

стручних сарадника и родитеља. У школу не стижу  листови и часописи из области науке и 

уметности. 
 

Запослени у школи 

Наставни кадар 

 

Име и презиме 

Врста 

стручне 

спреме 

Предмет које 

наставник 

предаја 

Године 

радног 

стажа 

 

Лиценца 

% 

ангажовања 

у Школи 

% 

ангажовања 

у другој 

школи 

Стевка Љуба 
Професор 

разредне 
Учитељ 31 Да 100  
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наставе 

Зорица 

Петровић 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 34 Да 100  

Милена Крга 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 21 Да 100  

Лепосава 

Маричић 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 38 Да 100  

Сандра 

Лугумерски 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 19 Да 100  

Данијела 

Репман 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 18 Да 100  

Љубица 

Чичовачки 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 25 Да 100  

Мира Мартић 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 25 Да 100  

Милојка 

Пејановић 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 22 Да 100  

Стеванија 

Кеча 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 35 Да 100  

Јелица 

Катанић 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 34 Да 100  

Александра 

Рашковић 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 19 Да 100  

Љиљана 

Челаревић 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 16 Да 100  

Бранкица 

Вергаш-Марја

новић 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 19 Да 100  

Јосип Тољ 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 35 Да 100  

Марије 

Гуглета   

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 12 Да 100  

Валентина 

Стојачић 

Професор 

разредне 

наставе 

Учитељ 24 Да 100  

Миле 

Марјановић 

Професор 

разредне 

наставе 

Рад у 

продуженом 

боравку 

28 Да 100  

Бранка 

Витковић 

Професор 

разредне 

наставе 

Рад у 

продуженом 

боравку 

11 Да 100  
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Мира Морић 
Професер 

српског језика 
Српски језик 28 Да 111,11  

Емилија Рилке 
Професер 

српског језика 
Српски језик 13 Да 122,22  

СоњаЂорђевћ 

Jоцић 

Професер 

српског језика 
Српски језик 10 Да 44,44  

Плац Славица 
Професер 

српског језика  
Српски језик 13 Да 115,00  

Оливера 

Козлина 

Професор 

енглеског 

језика 

Енглески 

језик 
9 Да 100  

Маја Тодоров 

Филиповић 

Професор 

разредне 

наставе 

Енглески 

језик 
13 Да 100  

Ведрана 

Павићевић 

Пап 

Професор 

енглеског 

језика 

Енглески 

језик 
14 Да 50 

45% (Ош 

“Петефи 

шандор” 

Дорослово) 

Грађанско 

васпитање  
  5  

Маја Јапунџић 

Професор 

разредне 

наставе 

Енглески 

језик 
10 Не 20 

одређено 

Техничко   80 

Васовић 

Јелена 

Професор 

енглеског 

језика 

 

Енглески 

језик 
7 Да 77,77 

22% (Средња 

музичка 

школа) 

Дева Хинић 

Професор 

француског 

језика 

Француски 

језик 
26 Да 122,22  

Весна Ерцег 

Професор 

француског 

језика 

Француски 

језик 
18 Да 11,11  

Снежана 

Мишчевић 

Професор 

француског 

језика 

Француски 

језик 
18 Да 44,44 одређено 

Рената 

Цветков 

Наставник 

ликовне 

културе 

Ликовна 

култура  
18 Да 100  

Данијела 

Кујунџић 

Додек 

Наставник 

музичке 

културе 

Музичка 

култура 
20 Да 100  

  
Хор и 

оркестар 
  10  

Иван Лукић 
Професор 

историје 
Историја 27 Да 50  

Сенка Канурић 
Професор 

историје 

Историја 19 Да 90  

Свакодневни 

живот у 

прошлости 

  15  

Грађанско 

васпитање 
  10  

Мирјана 

Јовановић 

Професор 

географије 

Географија 17 Да 65  

Грађанско 

васпитање 
  15  
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Јована 

Шушиловић 

Професор 

географије 
Географија 7 Да 75 породиљско 

Бојана 

Голубовић 

Професор 

географије 
Географија 3 Не 75 

одређено 

замена 

Бела 

Блашковић 

Професор 

физике 
Физика 13 Да 120  

Горана Дацић 
Професор 

информатике 
Математика 9 Да 111,11  

Ивана 

Шијачић 

Професор 

информатике 
Математика 13 Да 111,11  

Савић Татјана 
Професор 

математике 
Математика 8 Да 130  

Маја 

Јањатовић 

Бубало 

Професор 

биологије 
Биологија 14 Да 100 породиљско 

Ена Хорват 
Професор 

биологије 
Биологија 5 Да 100 

одређено 

замена 

Малбаша 

Марија 

Професор 

биологије 
Биологија 14 Да 60 

40% (Средња 

техничка 

школа, 

Сомбор) 

Јелена 

Зурковић 

Професор 

хемије 
Хемија 17 Да 80 

20% (Средња 

текстилна 

школа, 

Сомбор) 

Александра 

Радуловић 

Професор 

техничког 

образовања 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

13 Да 100  

Милић Чабраја 
Професор 

информатике 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

23 Да 50  

Информатика 

и рачунарство 
  50  

Милош 

Мишчевић 

Професор 

техничког 

образовања 

Техника и 

технологија 
16 Да 80  

 
Информатика  

и рачунарство 
  30  

Соња Крајина 

Професор 

физичког 

васпитања 

Физичко 

васпитање 
25 Да 40  

Физичко и 

здравствено в 
  30  

Изабрани 

спорт 
  30  

Зоран Петков 

Професор 

физичког 

васпитања 

Физичко 

васпитање 
26 Да 40  

Фозичко и 

здравствено 
  30  

Изабрани 

спорт 
  30  

Никола 

Анђелковић 

Професор 

физичког 

васпитања 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

9 Да 20 

60% (ОШ 

„Иво Лола 

Рибар“, 

Сомбор  

Изабрани   20  
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спорт 

Тијана 

Шарчански 

Дипломирани 

теолог 

Православни 

катихизис 
6  90 Породиљско 

Страхиња 

Николић 

Дипломирани 

теолог 

Православни 

катихизис 
0 Не 90 

одређено 

замена 

Розмари Мик Теолог 
Католички 

вјеронаук 
16  10  

 

Ваннаставни кадар 
Име  и 

презиме 

Врста 

стручне 

спреме 

Послови на 

којима ради 

Годин

е 

радно

г 

стаж

а 

Лиценц

а 

% 

ангажовањ

а у Школи 

% 

ангажовњ

а у другој 

школи 

Ђуро 

Буловић 

Професор 

историје 

Директор 22 Да 100  

Олга 

Миловић 

Дипломиран

и педагог 

Стручни 

сарадник 

37 Да 50  

  Помоћник 

директора 

  50  

Зорица 

Голубовић 

Дипломиран

и педагог 

Стручни 

сарадник 

 Да 50 одређено 

Љиљана 

Кнежевић 

Дипломиран

и психолог 

Стручни 

сарадник 

20 Да 100  

Љиљана 

Шћепанови 

Дипломиран

и правник 

Секретар 13 Да 100  

Снежана 

Милић 

Дипломиран

и 

економиста 

Шеф 

рачуноводства 

25 Да 100  

Софија 

Зарупски  

Професор 

разредне 

наставе 

Библиотекар 37 Да 100  

Слађана 

Уртајл 

Економски 

техничар 

Референт за 

финан.рач.посл 
20  100 

 

Анка 

Буловић 

Основна 

школа 

спремачица 
10  100 

 

Милан 

Јанус 

Машински 

техничар 

Домар 
16  100 

Технолошки 

вишак 

Јосип 

Лукић 

Ложач II Домар-ложач 
32  100 

 

Нена 

Миличевић 

Основна 

школа 

Сервирка 
19  100 

 

Илонка 

Пенџић 

Основна 

школа 

Спремачица 
34  100 

 

Цвета 

Дојић 

Основна 

школа 

Спремачица 
19  100 

 

Марија 

Лукић 

Основна 

школа 

Спремачица 
30  100 

 

Ана Брујић Основна 

школа 

Спремачица 
22  100 

 

Светлана 

Ђулинац 

Основна 

школа 

Спремачица 
8  100 

 

Маја 

Ковачевић 

Основна 

школа 

Спремачица 
8  100 

неплаћено 
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Цицо 

Биљана 

Основна 

школа 

Спремачица 
0  100 

одређено 

замена 

Фабер 

Агица 

Основна 

школа 

Спремачица 
18  100 

 

Кнежевић 

Кристина 

Основна 

школа 

Спремачица 
2  50 

 

 

У табели је приказан радни стаж код тренутног послодавца. 

 
Родитељи и ученици 

У школи у великој већини су родитељи са средњом стручном спремом, изузетно мали број 

са високом стручном спремом или само са основном школом. У генерацији око 10% ученика 

је из непотпуних породица. Образовање родитеља се не одражава увек на успех ученика. 

Бројно стање ученика по одељењима и разредима је дато у посебној табели Годишњег 

програма рада школе. 

Однос родитеља према школи је позитиван. Ретки су родитељи који избегавају сарадњу са 

школом по било ком основу. 

 
Друштвена средина 

Постоје услови и потребе да се сарадња са друштеном средином настави и садржајно 

обогати. Међу бројним чиниоцима који могу допринети остварењу Годишњег програма рада 

школе посебно место заузимају: 

• Министарство просвете (Школска управа Сомбор), 

• Покрајински секретаријат за образовање, 

• Градска управа Сомбор, 

• Медијске куће, 

• Месне заједнице, 

• Установе културе, спорта, образовања, 

• Привредна предузећа и 

• Педагошки факултет Сомбор. 

Конкретни облици сарадње ће се планирати на нивоу стручних органа, одељенске 

заједнице и школе у целини. 

Планиране активности сарадње за текућу школску годину усагласити са активностима из 

Развојног плана и Акционих планова 
 

Институцијacaко

јом се сарађује 
Садржај сарадње Облик сарадње 

Време 

реалшације 
Реализатори 

МЗ „Црвенка“ Заједничке акције као што су: месец 

чистоће, уређење школског дворишта у 

Ранчеву 

акција Април / мај Директор 

школе 

МЗ „Венац“ Сарадња на свим нивоима Организација 

избора  

Током 

године 

Директор 

школе 

Градско веће 

града Сомбора 

Унапређење материјалне основе рада 

школе 

Консултативни 

састанци 

Током 

школксе 

године 

Директор 

школе 

Одељење за 

друштвене 

Ребаланс буџета Школе,решавање 

текућих проблема, планирање 

Консултативни 

састанци 

Током 

школксе 

године 

Директор 

школе 

Осигуравајуће 

куће 

Учешће у њиховим пројектинма и 

акцијама 

Консултативни 

састанци 

Током 

школксе 

године 

Директор 

школе 
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МУП Сомбор Предавање за ученике првог разреда о 

безбедности у саобраћају, спречавање 

насиља, анализа безбедности ученика, 

организација банкета за ученике 8. 

разрда, предавање на тему 

малолетничке деликвенције. 

Предавање, 

консултативни 

састанци 

Септембар 

2018, 

март2019, 

8.мај2019 

Директор 

школе, 

стручна 

служба 

Саветовалиште 

за младе 

Сарадња у реализацији програма рада 

одељенског старешине 

Предавања Током 

школксе 

године 

Стручна 

служба 

Центар за 

социјални рад 

Сарадња у пружању помоћи 

ученицима који су под надлежношћи 

Центра 

Консултативни 

састанци 

Током 

школксе 

године 

Стручна 

служба 

Завод за 

тржиште рада 

Конкурси за пријем радника у радни 

однос 

Тестирање Август Директор 

школе 

Војводина шуме Обилазак Горњег Подунавља Заједничка 

акција 

Јун Директор 

школе 

Предузећа 

(Севертранс) 

Унапређење услова рада Школе Консултативни 

састанци 

Током 

школксе 

године 

Директор 

школе 

Туристичке 

агенције 

Организација екскурзија и наставе у 

природи 

Заједничка 

акција 

Током 

школксе 

године 

Директор 

школе 
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Организација васпитно образовног рада 
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕДКАЛЕНДАРАОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГРАДАОСНОВНЕ ШКОЛЕЗА 

ШКОЛСКУ2018/2019.ГОДИНУ 
Прво полугодиште          80  Друго полугодиште     100     

М РН П У С Ч П С Н  М РН П У С Ч П С Н  

С
е
п

т
е
м

б
а

р
 

      1 2  
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Ј
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н
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  1 2 3 4 5 6 

14 

1. 3 4 5 6 7 8 9  7* 8 9 10 11 12 13 

2. 10 11 12 13 14 15 16 17. 14 15 16 17 18 19 20 

3. 17 18 19* 20 21 22 23 18. 21 22 23 24 25 26 27 

4. 24 25 26 27 28 30  19. 28 29 30 31    

О
к

т
о

б
а

р
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Ф

е
б

р
у
а

р
      1 2 3 

19 

5. 1 2 3 4 5 6 7 20. 4 5 6 7 8 9 10 

6. 8 9 10 11 12 13 14 21. 11 12 13 14 15** 16** 17 

7. 15 16 17 18 19 20 21 22. 18 19 20 21 22 23 24 

8. 22 23 24 25 26 27 28 23. 25 26 27 28    

9. 29 30 31     

  
  

М
а

р
т
 

     1 2 3 

21 

Н
о

в
ем

б
а

р
     1 2 3 4  
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24. 4 5 6 7 8 9 10 

10. 5 6 7 8 9 10 11** 25. 11 12 13 14 15 16 17 

11. 12** 13 14 15 16 17 18 26. 18 19 20 21 22 23 24 

12. 19 20 21 22 23 24 25 27. 25 26 27 28 29 30 31 

13. 26 27 28 29 30           

Д
ец

е
м

б
а

р
 

      1 2  

 

 
 

15 

 

  
  

А
п

р
и

л
 

28. 1 2 3 4 5 6 7 

14 

14. 3 4 5 6 7 8 9 29. 8 9 10 11 12 13 14 

15. 10 11 12 13 14 15 16 30. 15 16 17 18 19* 20* 21* 

16. 17 18 19 20 21 22 23  22* 23 24 25 26* 27* 28* 

 24 25* 26 27 28 29 30  29* 30      

 31               

 

  
  

М
а

ј 

   1** 2** 3 4 5 

22 

31. 6 7 8 9 10 11 12 

32. 13 14 15 16 17 18 19 

33. 20 21 22 23 24 25 26 

34. 27 28 29 30 311   

  
  
Ј
у

н
 

      1 2 

10 

35. 3 4* 5 6 7 8 9 

36. 10 11 12 13 142 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

 24 25 26 27 28 29 30 

 
 

 почетак и завршетак наставне године 
1 завршетак наставне године за ученике осмог разреда основне школе 
2 завршетак наставне године за ученике од првог до седмог разреда 

 ученички распуст 

* верски празник 

** државни празник 

 07.11.2018, 19.01.2019 и 04.05.2019. радна субота 

 пробни завршни и завршни испит 

 завршетак квартала 

 Класификациони периоди у школској 2018/19. години су 26.10.2018; 21.12.2018; 22.03.2019. 

и 14.06.2019. године. За ученике 8. разреда, крај четвртог квартала је 31.05.2019.  Подела ђачких 

књижица планирана је за 27.12.2018, а подела сведочанстава за ученике 8. разреда 10.06.2019., а 

за ученике од 1. до 7. разреда за 28.06.2019. године. 

 

Списак уџбеника и приручника 

Наставничко веће је на својој седници 10. март 2016. године, а на предлог наставника и 

стручних већа, донело одлуку и утврдило следеће: 

Списак уџбеника који се користе у настави од школске 2016/2017. до  2019/2020. години. 

Због измена наставног плана и програма за први и пети разред на седници од 9. маја 2018. 

године, на предлог наставника и стручних већа, Наставничко веће је изменило списак 

уџбеника за ова два разреда. 

I РАЗРЕД 

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ 
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1. СРПСКИ ЈЕЗИК КЛЕТ 

ЧИТАНКА „Различак“  

 БУКВАР  „Игра словима“  

 

2. МАТЕМАТИКА КЛЕТ УЏБЕНИК  -   4 дела                          „ 

3. СВЕТ ОКО НАС КЛЕТ УЏБЕНИК,  -  2 дела 

4. МУЗИЧКА     

КУЛТУРА 
КЛЕТ УЏБЕНИК  МАША И РАША –Музичка култура 1  

5. ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 
АКРОНОЛО 

NEW ENGLISH ADVENTURE -STARTER A  - уџбеник са 

електронским додатком 

 

II  РАЗРЕД 

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ 

1. СРПСКИ 

ЈЕЗИК 
КЛЕТ  

Царство речи, читанка 2 

Граматика о језику, граматика 2 

Латиница слово до слова 

Наставни листови 

2. 

МАТЕМАТИКА 
КЛЕТ 

Математика 2, уџбеник    

МАТЕМАТИКА 2, радна свеска  1. део 

МАТЕМАТИКА 2, радна свеска  2. Део 

Наставни листови 

3. СВЕТ ОКО 

НАС 
КЛЕТ  

СВЕТ ОКО НАС  2, уџбеник  

СВЕТ ОКО НАС 2, радна свеска  

МУЗИЧК А 

КУЛТУРА 
КЛЕТ Чаробни свет музике, уџбеник 

ЕНГЛЕКИ 

ЈЕЗИК 
AKRONOLO 

New English adventure, Starter B, уџбеник 

New English adventure, Starter B, радна свеска 

ЧУВАРИ 

ПРИРОДЕ 
ЕДУКА Чувари природе 2 

ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
ЕДУКА Грађанско васпитање – Растимо, радна свеска 

 

III  РАЗРЕД 

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ 

1. СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

КЛЕТ Река речи,  читанка 

О језику, граматика 3  

Наставни листови 

2. 

МАТЕМАТИК

А 

КЛЕТ Математика 3, уџбеник 

Математика 3, радна свеска 1. део 

Математика 3, радна свеска 2. део 

 

3. ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

КЛЕТ Прирпда и друштво 3, уџбеник  

Прирпда и друштво 3, радна свеска 

4. МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 
КЛЕТ Музичко 3 - Маша и Раша, уџбеник 
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ЕНГЛЕКИ 

ЈЕЗИК 
AKRONOLO 

Discover English, Starter - уџбеник 

Discover English, Starter - радна свеска 

 

IV  РАЗРЕД 

1. СРПСКИ ЈЕЗИК ЕДУКА Читанка 

Радна свеска Српски јетик 

2. МАТЕМАТИКА ЕДУКА Математика 4 – уџбеник 

Математика 4а – радна свеска 

Математика 4б – радна свеска 

3. ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

ЕДУКА „Природа и друштво 4“ – уџбеник 

„Природа и друштво 4“ – радна свеска 

4. МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

ЕДУКА „Музичко 4“ – уџбеник + ЦД 

 

5. ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

ЕДУКА „Ликовно 4“ - уџбеник 

ЕНГЛЕКИ ЈЕЗИК AKRONOLO 
Discover English 1 - уџбеник 

Discover English 1 - радна свеска 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ ЕДУКА Чувари природе 4 

   

 

Списак уџбеника  за 5. разред 

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ 

1. СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

КЛЕТ ЧИТАНКА „Расковник“  

ГРАМАТИКА  

РАДНА СВЕСКА 

 

2. 

МАТЕМАТИКА 

КЛЕТ УЏБЕНИК  

ЗБИРКА ЗАДАТАКА 

 

3. ИСТОРИЈА 
КЛЕТ 

УЏБЕНИК  

4. БИОЛОГИЈА 
КЛЕТ 

 УЏБЕНИК 

5. ГЕОГРАФИЈА 
НОВИ ЛОГОС 

УЏБЕНИК 

6. ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 

НОВИ ЛОГОС 
УЏБЕНИК + МАТЕРИЈАЛ + ЕЛ. ДОДАТАК 

7.ИНФОРМАТИ

КА И 

РАЧУНАРСТВО 

ДАТА СТАТУС 

УЏБЕНИК + ЕЛ. ДОДАТАК 

8. МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

НОВИ ЛОГОС 
УЏБЕНИК 

9. ЕНГЛЕСKИ 

ЈЕЗИК 

АКРОНОЛО 
Discover English 2 – уџбеник + радна свеска + ЦД 

10. 

ФРАНЦУСКИ 

ЈЕЗИК 

КЛЕТ 

ET TOI 1 – уџбеник + радна свеска + ЦД (ново) 

 

Списак уџбеника  за 6. разред 

Назив уџбеника Издавач 
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ЧИТАНКА  НОВИ ЛОГОС 

ГРАМАТИКА НОВИ ЛОГОС 

РАДНА СВЕСКА ЗА СРПСКИ НОВИ ЛОГОС 

БИОЛОГИЈА  НОВИ ЛОГОС 

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ НОВИ ЛОГОС 

МУЗИЦКА КУЛТУРА  НОВИ ЛОГОС 

ФИЗИКА  ЗАВОД 

ЗБИРКА ИЗ ФИЗИКЕ  ЗАВОД 

Discover English 3 AKRONOLO 

Discover English 3- РАДНА СВЕСКА AKRONOLO 

МАТЕМАТИКА КЛЕТТ 

ЗБИРКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ КЛЕТТ 

ИСТОРИЈА КЛЕТТ 

ГЕОГРАФИЈА ЗАВОД 

ГЕОГРАФИЈА РАДНА СВЕСКА ЗАВОД 

ГЕОГРАФИЈА ВЕЖБАНКА КЛЕТТ 

ЕТ ТОИ ? 2 УЏБЕНИК ФРАНЦУСКОГ 

ЈЕЗИКА КЛЕТТ 

ЕТ ТОИ ? 2 РСВ  ФРАНЦУСКОГ 

ЈЕЗИКА КЛЕТТ 

 

Списак уџбеника  за 7. разред 

Назив уџбеника Издавач 

ЧИТАНКА ЈЕЗИК ЈЕ ДРВО ЖИВОТА      

Оливера Радуловић НОВИ ЛОГОС 

ГРАМАТИКА ЈЕЗИК ЈЕ КУЋА У 

КОЈОЈ ЖИВИМО 

Памучар-Милојевић НОВИ ЛОГОС 

РАДНА СВЕСКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 

Радуловић-Памучар-Милојевић НОВИ ЛОГОС 

БИОЛОГИЈА  НОВИ ЛОГОС 

ХЕМИЈА НОВИ ЛОГОС 

ЗБИРКА ИЗ ХЕМИЈЕ СА РЕСЕЊИМА НОВИ ЛОГОС 

МУЗИЦКА КУЛТУРА + 3 ЦД-а НОВИ ЛОГОС 

Discover English 4 AKRONOLO 

Discover English 4 –РАДНА СВЕСКА AKRONOLO 

МАТЕМАТИКА КЛЕТТ 

ЗБИРКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ КЛЕТТ 

ИСТОРИЈА КЛЕТТ 

ЕТ ТОИ ? 3 УЏБЕНИК 

ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА КЛЕТТ 

ЕТ ТОИ ? 3 РСВ  ФРАНЦУСКОГ 

ЈЕЗИКА КЛЕТТ 

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ НОВИ ЛОГОС 

КОНСТРУКТОР УК 7 МАТЕРИЈАЛ 

ЗА ТО ЕДУКА 

ФИЗИКА   ЗАВОД 

ЗБИРКА ИЗ ФИЗИКЕ                  ЗАВОД 

ГЕОГРАФИКА - УЏБЕНИК ЗАВОД 

ГЕОГРАФИКА – РАДНА СВЕСКА ЗАВОД 
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ГЕОГРАФИКА - ВЕЖБАНКА ЗАВОД 

 

Списак уџбеника  за 8. разред 

Назив уџбеника Издавач 

ЦИТАНКА + ЦД ЗВУЦНА ЦИТАНКА НОВИ ЛОГОС 

ГРАМАТИКА НОВИ ЛОГОС 

РАДНА СВЕСКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК НОВИ ЛОГОС 

БИОЛОГИЈА - РАДНИ УДЗБЕНИК НОВИ ЛОГОС 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ТЕХНИЧКО НОВИ ЛОГОС 

ТЕХН. ОБРАЗОВАЊЕ НОВИ ЛОГОС 

ХЕМИЈА НОВИ ЛОГОС 

ЗБИРКА ИЗ ХЕМИЈЕ СА РЕСЕЊИМА НОВИ ЛОГОС 

МУЗИЦКА КУЛТУРА + 3 ЦД-а НОВИ ЛОГОС 

Discover English 5 AKRONOLO 

Discover English 5- РАДНА СВЕСКА AKRONOLO 

ФИЗИКА   ЗАВОД 

ЗБИРКА ИЗ ФИЗИКЕ             ЗАВОД 

МАТЕМАТИКА КЛЕТТ 

ЗБИРКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ КЛЕТТ 

ИСТОРИЈА КЛЕТТ 

ГЕОГРАФИЈА- УЏБЕНИК ЗАВОД 

ГЕОГРАФИЈА РАДНА СВЕСКА ЗАВОД 

ГЕОГРАФИЈА ВЕЖБАНКА ЗАВОД 

 

Уџбеници, по разредима и предметима, које је Наставничко веће својом одлуком утврдило за 

коришћење у овој школској години, поседују решења којим су одобрена за коришћење у 

основној школи. 
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Табеларни преглед бројног стања ученика 
Матична школа 

Разред / 

одељењ

е 

Број 

учени

ка  

М Ж  

Одељенски 

старешина 

Разред /  

одељењ

е 

Број 

учен

ика  

М Ж Одељенски 

старешина 

11 23 9 14 Александра 

Рашковић 

51 24 13 11 Соња Крајина 

12 22 10 12 Љиљана 

Челаревић 

52 28 14 14 Јелена 

Васовић  

13 23 9 14 Бранкица 

Вергаш-Марј

ановић 

53 22 12 10 Горана Дацић 

14 22 12 10 Јосип Тољ 54 27 15 12 Славица Плац 

Укупно 90 40 50  Укупно 101 54 47  

21 25 12 13 Стевка Љуба 61 26 12 14 Милош 

Мишчевић 

22 23 10 13 Зорица 

Петровић 

62 25 12 13 Јована 

Шушиловић 

23 25 12 13 Милена Крга 63 23 11 12 Маја 

Јањатовић 

Бубало 

     64 25 13 12 Сенка 

Канурић 

Укупно 73 34 39  Укупно 99 48 51  

31 21 5 16 Лепосава 

Маричић 

71 27 14 13 Мирјана 

Јовановић 

32 24 9 15 Сандра 

Лугумерски 

72 29 14 15 Марија 

Малбаша 

33 26 14 12 Данијела 

Репман 

73 27 12 15 Емилија Рилке 

34 22 10 12 Љубица 

Чичовачки 

74 28 16 12 Ивана 

Шијачић 

Укупно 93 38 55  Укупно 111 56 55  

41 23 12 11 Мира Мартић 81 21 10 11 Иван Лукић 

42 22 9 13 Милојка 

Пејановић 

82 24 10 14 Дева Хинић 

43 23 9 14 Стеванија 

Кеча 

83 25 12 13 Александра 

Радуловић 

44 23 11 12 Јелица 

Катанић 

84 20 9 11 Данијела 

Кујунџић 

Додек 

Укупно 91 41 50  Укупно 90 41 49  

Укупно 

од 1. – 

4. 

разреда 

347    Укупно 

од 5. –8. 

разреда 

401    

Просек 23,13    Просек 25,06    
УКУПНО 

ОД 1. – 8. 

РАЗРЕДА 

748     
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Издвојено одељење 

Ред. 

број 

Разред Број 

ученика 

М Ж 

1. Први 1 1  

2. Други 5 3 2 

3. Трећи 2 2  

4. Четврти 2 2  

 Укупно: 10 8 2 

 

     Укупан број ученика на почетку школске 2018/19. године је 758. 

 

Матична школа 

 

Разред Број одељења Број ученика 

1. 4  

2. 3  

3. 4  

4. 4  

5. 4  

6. 4  

7. 4  

8. 4  
УКУПНО: 31  

Издвојено одељење у Ранчеву 

 

Разред Издвојено одељење Број деце/ученика 

1. 1  

2.   

3. 1  

4.   

УКУПНО:   

Два комбинована одељења, укупно 10 ученика. 

 

Продужени боравак 

 

Број група Број ученика 

2 51 

УКУПНО: 51 

Комбинација разреда: први – други , трећи – четврти разред 

 

Приказ укупног броја ученика 13 година уназад: 

 

Школска година Укупан бројученика у школи 

(матична школа и издвојено одељење) 

2006/2007. 838 

2007/2008. 798 

2008/2009. 779 

2009/2010. 772 
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2010/2011. 750 

2011/2012. 753 

2012/2013. 771 

2013/2014. 785 

2014/2015. 809 

2015/2016. 799 

2016/2017. 795 

2017/2018. 765 

2018/2019. 758 
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Преглед недељног задужења наставника 
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Н
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ЕЉ
Н

О
  

ПЕТРОВИЋ 
ЗОРИЦА 17 1 1 2     0,5 1 0,5 1 24 10 1   2 1 1 1   40 

КРГА МИЛЕНА 17 1 1 2     0,5 1 0,5 1 24 10 1   2 1 1 1   40 

ЉУБА СТЕВКА 17 1 1 2     0,5 1 0,5 1 24 10 1   2 1 1 1   40 

МАРТИЋ МИРА 17 1 1 2     0,5 1 0,5 1 24 10 1   2 1 1 1   40 

ПЕЈАНОВИЋ 
МИЛОЈКА 17 1 1 2     0,5 1 0,5 1 24 10 1   2 1 1 1   40 

КЕЧА СТЕВАНИЈА 17 1 1 2     0,5 1 0,5 1 24 10 1   2 1 1 1   40 

КАТАНИЋ 
ЈЕЛИЦА 17 1 1 2     0,5 1 0,5 1 24 10 1   2 1 1 1   40 

РАШКОВИЋ 
АЛЕКСАНДРА 17 1 1 2     0,5 1 0,5 1 24 10 1   2 1 1 1   40 

ЉИЉАНА 
ЧЕЛАРЕВИЋ 17 1 1 2     0,5 1 0,5 1 24 10 1   2 1 1 1   40 

ВЕРГАШ М. 
БРАНКИЦА 17 1 1 2     0,5 1 0,5 1 24 10 1   2 1 1 1   40 

ТОЉ ЈОСИП 17 1 1 2     0,5 1 0,5 1 24 10 1   2 1 1 1   40 

МАРИЧИЋ 
ЛЕПОСАВА 17 1 1 2     0,5 1 0,5 1 24 10 1   2 1 1 1   40 

ЛУГУМЕРСКИ 
САНДРА 17 1 1 2     0,5 1 0,5 1 24 10 1   2 1 1 1   40 

РЕПМАН 
ДАНИЈЕЛА  17 1 1 2     0,5 1 0,5 1 24 10 1   2 1 1 1   40 

ЧИЧОВАЧКИ 
ЉУБИЦА 17 1 1 2     0,5 1 0,5 1 24 10 1   2 1 1 1   40 

МАРИЈА ГУГЛЕТА 17 1 1 2     0,5 1 0,5 1 24 10 1   2 1 1 1   40 

ВАЛЕНТИНА 17 1 1 2     0,5 1 0,5 1 24 10 1   2 1 1 1   40 
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СТОЈАЧИЋ 

МАЈА ТОДОРОВ 
ФИЛИПОВИЋ 20 1 1       1     1 24 11 1   1,5 0,5 1 1   40 

ВЕДРАНА 
ПАВИЧЕВИЋ ПАП 10 0,5 0,5 1     0,5     0,5 12,5 6         1 1   21 

МОРИЋ МИРА 20 1 1       1   1 2 26 12 1   1   1 1   42 

РИЛКЕ ЕМИЛИЈА 22 1 1       1 1 1 1 28 12 1   1   1 1   44 

ПЛАЦ СЛАВИЦА 18 1 1 4     1 1 1 1 28 12 1   1   1 1   44 

СОЊА 
ЂОРЂЕВИЋ 
ЈОЦИЋ  8 0.5 0.5       0.5   0.5 0.5 10.5 5     0.5   1 1   18 

КОЗЛИНА 
ОЛИВЕРА 18 1 1       1 1 1 1 24 11 1 1 1   1 1   40 

ВАСОВИЋ 
ЈЕЛЕНА 14 1 1       1 1   1 19 8 1   1   1 1   31 

ХИНИЋ ДЕВА 22 1 1     1 1 1   1 28 11 1   2   1 1   44 

ЕРЦЕГ ВЕСНА 2                   2 2               4 

СНЕЖАНА 
МИШЧЕВИЋ 8 0,5 0,5       0,5     0,5 10 4         1 1   16 

ЛУКИЋ ИВАН 10 0,5 0,5         1     12 5     1   1 1   20 

КАНУРИЋ СЕНКА 21 1 1 2       1   1 27 11 1   2   1 1   43 

КУЈУНЏИЋДОДЕК  
ДАНИЈЕЛА 20 1   1       1 1 1 24 11 1   2   1 1   41 

ЦВЕТКОВ РЕНАТА 20       2       1 1 24 11 1   1 1 1 1   40 

КРАЈИНА СОЊА 20   1         1 2   24 10 1   2   1 1 1 40 

ПЕТКОВ ЗОРАН 20   1           2 1 24 11     2   1 1 1 40 

НИКОЛА 
АНЂЕЛКОВИЋ 8   1           1   10 4         1 1   16 

МИРЈАНА 
ЈОВАНОВИЋ 13 0,5 0,5 3     1 1     19 9 1   1   1 1   32 

БОЈАНА 
ГОЛУБОВИЋ 15 1 1             1 18 8 1     1 1 1   30 

ДАЦИЋ ГОРАНА 20 1 1       1 1 1 1 26 12 1   1   1 1   42 

ШИЈАЧИЋ 
ИВАНА 20 1 1       1 1 1 1 26 12 1       1 1 1 42 
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ТАТЈАНА САВИЋ 24 1 1       1 1 1 1 30 12 1       1 1 1 46 

БЛАШКОВИЋ 
БЕЛА 24 1 1       1     1 28 12 1   1   1 1   44 

ЕНА ХОРВАТ 20 1 1           1 1 24 10 1   1 1 1 1 1 40 

МАРИЈА 
МАЛБАША 12 1 1         1     15 6 1       1 1   24 

ЗУРКОВИЋ 
ЈЕЛЕНА 16 1 1           1   19 9 1   1   1 1   32 

РАДУЛОВИЋ 
АЛЕКСАНДРА 20   1         1 1 1 24 11 1   2   1 1   40 

МАЈА ЈАПУНЏИЋ 20 1 1       1     1 24 11 1   1 1 1 1   40 

ЧАБРАЈА МИЛИЋ 20 1 1       1     1 24 12 1   1   1 1   40 

МИШЧЕВИЋ 
МИЛОШ 22   1         1 1 1 26 11     2   1 1 1 42 

СТРАХИЊА 
НИКОЛИЋ 19  1      1 1 22 12    1 1 1  38 

МИК РОЗМАРИ 2          2   0,5 0,5  1   4 
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Распоред часова 
Распоред часова за ову школску годину урадила је Олга Миловић, педагог, а за млађе 

разреде учитељи за своја одељења у договору са предметним наставницима. 

На почетку школске године одељенске старешине су упознале ученике и родитеље 

распоредом часова и о решењима која су направљена. Распоред часова биће доступан 

ученицима, родитељима ученика и другим чиниоцима који прате живот и рад школе. 

 

Први циклус 
Учитељица: Aлександра Рашковић Одељење: I-1 

 
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. СРПСКИ Ј. СРПСКИ Ј. СРПСКИ Ј.  ФИЗИЧКО В.  СРПСКИ Ј. 

2. МАТЕМАТИКА ФИЗИЧКО В. МАТЕМАТИКА СРПСКИ Ј. МАТЕМАТИКА 

3. 

ЕНГЛЕСКИ Ј. 

/ПРИЈЕМ 

РОДИТЕЉА 

   

МАТЕМАТИКА 
СВЕТ ОКО НАС  МАТЕМАТИКА  МУЗИЧКА К. 

4. СВЕТ ОКО НАС ЛИКОВНА К. ЕНГЛЕСКИ Ј            ЧОС ФИЗИЧКО В. 

5. 
ДОПУНСКА 

НАСТАВА 

ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВА 
 

ГРАЂАНСКО В. 

ВЕРСКА Н. 
 

 
Учитељица: Љиљана Челаревић Одељење: I-2 

 
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. СРПСКИ Ј. ФИЗИЧКО В. ЕНГЛЕСКИ Ј.  МАТЕМАТИКА ФИЗИЧКО В. 

2. ЕНГЛЕСКИ Ј.  МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА СРПСКИ Ј. СРПСКИ Ј. 

3. МАТЕМАТИК    СРПСКИ Ј.  СРПСКИ Ј. СВЕТ ОКО НАС  МАТЕМАТИКА 

4. ФИЗИЧКО В. СВЕТ ОКО НАС   МУЗИЧКА К. 
    ГРАЂАНСКО 

В. /ВЕРСКА Н. 

ДОПУНСКА 

НАСТАВА. 

5.  
ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВА 
       ЧОС ЛИКОВНА К.  

 
Учитељица: Бранкица Вергаш Марјановић Одељење: I-3 

 
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. СРПСКИ Ј.. СРПСКИ Ј. МАТЕМАТИКА СРПСКИ Ј.. СРПСКИ Ј. 

2. МАТЕМАТИКА ФИЗИЧКО В. СРПСКИ Ј. ФИЗИЧКО В. МАТЕМАТИКА 

3. СВЕТ ОКО НАС 
   

МАТЕМАТИКА 
ЕНГЛЕСКИ Ј. МАТЕМАТИКА     ЧОС 

4. ЕНГЛЕСКИ Ј. ЛИКОВНА К. СВЕТ ОКО НАС      МУЗИЧКА К. ФИЗИЧКО В. 

5.  
ПРОЈЕКТНА 

НАСТАВА 

ДОПУНСКА 

НАСТАВА 

ГРАЂАНСКО В. 

ВЕРСКА Н. 
 

 
Учитељица: Јосип Тољ Одељење: I-4 

Ponedeljak  Utorak Sreda Četvrtak Petak 

ENGLESKI FIZIČKO SRPSKI J. SRPSKI J. FIZIČKO 

SRPSKI J. SRPSKI J. ENGLESKI J. MATEMATIKA SRPSKI J. 

MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA GRADJANSKO V.        MATEMATIKA 
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FIZIČKO SON MUZIČKA K. SON LIKOVNA K. 

 PROJEKTNA N. ČOS                             Prijem roditelja Dopunski  cas 

 
Учитељица: Стевка Љуба Одељење: II-1 

 
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. ФИЗИЧКО В. СРПСКИ Ј. 
ЕНГЛЕСКИ Ј. 

ПРИЈЕМ Р. 
ФИЗИЧКО В. СРПСКИ Ј. 

2. ЕНГЛЕСКИ Ј. МАТЕМАТИКА ФИЗИЧКО В. МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА 

3. СРПСКИ Ј.    МУЗИЧКА К. СРПСКИ Ј. СРПСКИ Ј. ЛИКОВНА К. 

4. МАТЕМАТИКА 
ЧУВАРИ 

ПРИРОДЕ 
МАТЕМАТИКА           ЧОС ЛИКОВНА К.. 

5. СВЕТ ОКО НАС 
ДОПУНСКА 

НАСТАВА 
СВЕТ ОКО НАС 

ГРАЂАНСКО В. 

ВЕРСКА Н. 
 

 

Учитељица: Зорица Петровић Одељење:II-2 

 
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. ФИЗИЧКО В. СРПСКИ Ј. ФИЗИЧКО В. ФИЗИЧКО В. СРПСКИ Ј. 

2. СРПСКИ Ј. МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ Ј. МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА 

3. 
ЕНГЛЕСКИ Ј. 

ПРИЈЕМ Р. 
   МУЗИЧКА К. СРПСКИ Ј. СРПСКИ Ј. ЛИКОВНА К. 

4. МАТЕМАТИКА 
   НАРОДНА 

ТРАДИЦИЈА 
МАТЕМАТИКА           ЧОС ЛИКОВНА К.. 

5. СВЕТ ОКО НАС 
ДОПУНСКА 

НАСТАВА 
СВЕТ ОКО НАС 

ГРАЂАНСКО В. 

ВЕРСКА Н. 
 

 

Учитељица: Милена Крга Одељење: II-3 

 
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. ФИЗИЧКО В. СРПСКИ Ј. ФИЗИЧКО В. ФИЗИЧКО В. СРПСКИ Ј. 

2. СРПСКИ Ј. МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ Ј. МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА 

3. 
ЕНГЛЕСКИ Ј. 

ПРИЈЕМ Р. 
   МУЗИЧКА К. СРПСКИ Ј. СРПСКИ Ј. ЛИКОВНА К. 

4. МАТЕМАТИКА 
   НАРОДНА 

ТРАДИЦИЈА 
МАТЕМАТИКА           ЧОС ЛИКОВНА К.. 

5. СВЕТ ОКО НАС 
ДОПУНСКА 

НАСТАВА 
СВЕТ ОКО НАС 

ГРАЂАНСКО В. 

ВЕРСКА Н. 
 

 
Разред/одељење: III-1  Учитељица: Лепосава маричић 

 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИК

А 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

3. МАТЕМАТИКА ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

ЧУВАРИ 

ПРИРОДЕ 

ЧОС МАТЕМАТИКА 

4. ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

ДОПУНСКА 

НАСТАВА 

5. ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

ГРАЂАНСКО/ 

ВЕРОНАУКА 
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Разред/одељење: III-2  Учитељица: Сандра Лугумерски 

 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

2. МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИК

А 

МАТЕМАТИКА 

3. МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

4. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК НАРОДНА 

ТРАДИЦИЈА 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

ДОПУНСКА 

НАСТАВА 

5. ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

ЧОС ГРАЂАНСКО/ 

ВЕРОНАУКА 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

 

 
Разред/одељење: III-3  Учитељица: Данијела Репман 

 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИК

А 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

2. МАТЕМАТИКА СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА  СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ  

3. ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

ЧОС МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

МАТЕМАТИКА 

4. ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК/ ПРИЈЕМ 

РОДИТЕЉА 

ЧУВАРИ 

ПРИРОДЕ 

ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

5. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

 ГРАЂАНСКО/ 

ВЕРОНАУКА 

ДОПУНСКА 

НАСТАВА 

 
Разред/одељење: III-4  Учитељица: Љубица Чичовачки 

 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ ЈЕЗИК СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

МАТЕМАТИКА 

2. МАТЕМАТИКА МАТЕМАТИКА ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

МАТЕМАТИК

А 

СРПСКИ ЈЕИК 

3. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

МАТЕМАТИКА ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

4. ПРИРОДА И 

ДРУШТВО 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

ЧОС ДОПУНСКА 

НАСТАВА 

5. ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

НАРОДНА 

ТРАДИЦИЈА 

ГРАЂАНСКО/ 

ВЕРОНАУКА 

 

 
Разред/одељење: IV-1  Учитељица: Мира Мартић 

 
 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Српски језик Енглески језик Српски језик Математика Српски језик 

2. Математика Српски језик Математика Српски језик Енглески језик 

3. 
Физичко 

васпитање 
Математика 

Физичко 

васпитање 

Народна 

традиција 
Математика 

4. Ликовна култура Музичка култура 
Природа и 

друштво 

Физичко 

васпитање 

Природа и 

друштво 

5. Ликовна култура Додатна настава       ЧОС 
Грађанско/  

верска настава 
Допунска настава 

     
2. час пријем 

родитеља 

 

Разред/одељење: IV-2  Учитељица: Милојка Пејановић 
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 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Српски језик Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Математика Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. 
Физичко 

васпитање 
Музичка култура 

Физичко 

васпитање 

Народна 

традиција 
Енглески језик 

4. Ликовна култура Енглески језик 
Природа и 

друштво 

Физичко 

васпитање 

Природа и 

друштво 

5. Ликовна култура Додатна настава       ЧОС 
Грађанско/  

верска настава 
Допунска настава 

     
3. час пријем 

родитеља 

 

Разред/одељење:  IV-3  Учитељица:  Стеванија Кеча 

 
 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Математика 

2. Математика Енглески језик Математика Математика Српски језик 

3. 
Природа и 

друштво 
Математика 

Природа и 

друштво 

Физичко 

васпитање 
Чувари природе 

4. 
Физичко 

васпитање 
Ликовна култура 

Физичко 

васпитање 

Грађанско/  

верска настава 
Енглески језик 

5.       ЧОС Ликовна култура 
Музичка 

култура 

Допунска 

настава 
Додатна настава 

  
2. час пријем 

родитеља 
   

 

Разред/одељење:  IV-4  Учитељица:  Јелица Катанић 

 
 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Српски језик Српски језик Српски језик Српски језик Енглески језик 

2. Математика Математика Математика Математика Српски језик 

3. 
Природа и 

друштво 
Енглески језик 

Природа и 

друштво 

Физичко 

васпитање 
Математика 

4. 
Физичко 

васпитање 
Ликовна култура 

Физичко 

васпитање 

Грађанско/  

верска настава 
       ЧОС 

5. Чувари природе Ликовна култура 
Музичка 

култура 

Допунска 

настава 
Додатна настава 

  
3. час пријем 

родитеља 
   

 

Издвојено одељење Ранчево 

Учитељице: Марија Гуглета и валентина Стојачић 

Први разред 

понедељак уторак среда четвртак петак 

1. српски језик 1. енглески језик 1. математика 1. српски језик 1. математика 

2.математика 2. српски језик 2. српски језик 2.енглески језик 2. српски језик 

3. свет око нас 3. математика 3. свет око нас 3. математика 3. веронаука 

4. пројектна 

настава 

4. физичко 

васпитање 

4. чос 4. ликовно 

васпитање 

4. музичко 

васпитање 

5. допунска настава  5. физичко 

васпитање 

 5. физичко 

васпитање 

 

Други разред 

понедељак уторак среда четвртак петак 

1. српски језик 1. математика 1. српски језик 1. енглески језик 1. српски језик 

2. математика 2. енглески језик 2. математика 2. српски језик 2. веронаука 

3. свет око нас 3. српски језик 3. свет око нас 3. математика 3. математика 

4. чувари природе 4. физичко 

васпитање 

4. ликовно 

васпитање 

4. физичко 

васпитање 

4. музичка култура 
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5. чос 5. ликовна секција 5. ликовно 

васпитање 

5. допунска настава 5. физичко 

васпитање 

 

Трећи разред 

понедељак уторак среда четвртак петак 

1. математика 1. енглески језик 1. природа и 

друштво 

1. математика 1. српски језик 

2. српски језик 2. математика 2. математика  2. енглески језик 2. математика 

3. природа и 

друштво 

3. српски језик 3. српски језик 3. српски језик 3. веронаука 

4. чувари природе 4. физичко 

васпитање 

4. чос 4. ликовна култура 4. музичко 

васпитање 

5. допунска настава 5. ликовна секција 5. физичко 

васпитање 

5. ликовна култура 5. физичко 

васпитање 

 

Четврти разред 

понедељак уторак среда четвртак петак 

1. природа и 

друштво 

1. енглески језик 1. српски језик 1. српски језик 1. математика 

2. математика 2. српски језик 2. природа и 

друштво 

2. енглески језик 2. српски језик 

3.српски језик 3. математика 3. математика 3. математика 3. веронаука 

4. чувари природе 4. физичко 

васпитање 

4. чос 4. ликовна култура 4. музичко 

васпитање 

5. допунска настава 5. ликовна секција 5. физичко 

васпитање 

5. ликовна култура 5. физичко 

васпитање 

 

Енглески језик   Наставница: Ведрана Пап Павићевић 
 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.  II3    

2. III1  III4   

3. III4  III2   

4. III2  III3  II3 

5. III3  III1   

 

Nastavnik: Maja Todorov Filipovic (Engleski jezik) 

PARNA SMENA 

 PONEDELJAK UTORAK SREDA CETVRTAK PETAK 

1.       Prijem  IV1  II1 IV4 

2. II1 IV3  II2 IV1 

3. II2 IV4   IV3 

4.  IV2   IV2 

NEPARNA SMENA 

 PONEDELJAK UTORAK SREDA CETVRTAK PETAK 

1. I4 
 I2   

2. I2 
 I4   

3. I3 
              I1   

4. I1 
 I3   
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Други циклус 

РАСПОРЕД ЧАСОВА – НEПАРНА СМЕНА ( важи од 3.9.2018.) 
презиме 

и име 

наставн

ика 

наставн

и 

предмет 

од.

ст. 
ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

5

. 

6

. 

7

. 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

5

. 

6

. 

7

. 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

5

. 

6

. 

7

. 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

5

. 

6

. 

7

. 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

5

. 

6

. 

7

. 

Рилке 

Емилија 

српски 

језик 
73 5

1 

7

4 

5

2 

    5

2 

7

3 

 5

1 

7

4 

  5

2 

7

4 

7

3 

5

1 

7

3 

  5

1 

7

3 

 5

2 

   7

4 

5

2 

7

3 

5

1 

   

Плац 

Славица 

српски 

језик 
54 5

4 

5

3 

 7

1 

7

2 

5

4 

 5

4 

7

2 

5

3 

    7

2 

7

1 

5

3 

5

4 

   5

4 

7

1 

5

3 

    5

4 

7

1 

5

3 

7

2 

   

Васовић 

Јелена 

српски 

језик 
52    7

4 

7

3 

7

2 

 7

3 

5

4 

5

2 

5

3 

5

2 

5

1 

    7

4 

5

3 

7

2 

        5

2 

5

1 

 5

4 

   

Козлина 

Оливера 

енглески 

језик 
62      7

1 

         
 

  7

1 

      5

1 

    7

2 

7

1 

7

4 

7

3 

 

Хинић 

Дева 

францус

ки језик 
82          7

1 

7

2 

7

3 

7

4 

                      

Мишчев

ић 

Снежан

а 

францус

ки језик 
   5

4 

5

2 

5

1 

5

3 

               5

2 

5

4 

 5

3 

5

1 

         

Кујунџи

ћ- 

-Додек 

Данијел

а 

музичка 

култура 
84    5

3 

5

2 

5

1 

7

-

Х

о

р 

       7

3 

7

2 

5

1 

7

1 

5

4 

7

4 

        5

3 

5

4 

5

2 
    

Цветков 

Рената 

ликовна 

култура 
        5

1 

5

1 

 7

4 

5

4 

5

4 

        7

1 

 7

3 

7

2 

5

2 

5

2 

     5

3 

5

3 

 

Канурић 

Сенка 

историја 64        7

4 

7

1 

7

2 

7

3 

                  7

2 

7

1 
 7

3 

7

4 

 

Лукић 

Иван 

историја 81               5

4 

5

2 

 5

3 

 5

1 

               

Мирјана 

Јованов

ић 

географ

ија 
74 5

3 

7

1 

7

2 

 7

4 

7

2 

                      7

2 

7

4 

 7

3 

7

1 

7

1 

 

Бојана 

Голубов

географ

ија 
    5                            5 5   
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ић 
1 2 4 

Блашко

вић Бела 

физика          7

4 

7

1 

7

2 

7

3 

         7

3 

7

2 

7

4 

 7

1 

         

Дацић 

Горана 

математ

ика 
53  5

2 

 5

4 

5

3 

5

2 

 7

1 

5

2 

5

1 

    5

3 

5

4 

7

1 

5

2 

5

1 

  5

3 

5

2 

 5

4 

5

3 

7

1 

 7

1 

 5

4 

5

3 

5

1 

  

Шијачи

ћ Ивана 

математ

ика 
74 7

2 

7

3 

7

4 

    7

2 

7

4 

7

3 

    7

4 

 7

2 

7

3 

   7

4 

 7

2 

7

4 

7

3 

         

Марија 

Малбаш

а 

биологиј

а 
72 5

2 

7

2 

7

1 

7

3 

5

4 

7

4 

    5

2 

 7

2 

        7

2 

5

4 

7

1 

 5

4 

7

3 

        

Хорват 

Ена  

биологиј

а 
                  5

1 

5

3 

         5

1 

5

3 

    - 

Зуркови

ћ Јелена 

хемија  7

4 

 7

3 

7

2 

7

1 

         7

1 

7

2 

7

4 

7

3 

                - 

Мишчев

ић 

Милош 

техничк

о и 

информа

т. 

образова

ње 

61        5

3 

5

3 

5

4 

5

4 

5

3 

5

2 

5

4 
         5

1 

5

1 

 5

4 

   5

1 

 5

2 

5

2 

5

2 

Радулов

ић 

Алексан

дра 

техничк

о и 

информа

т. 

образова

ње 

83        5

3 

5

3 

5

4 

5

4 

       5

1 

5

1 

   5

1 

5

1 

       5

2 

5

2 

- 

Чабраја 

Милић 

техничк

о и 

информа

т. 

образова

ње 

            7

1 

7

1 

               7

3 

7

3 

7

4 

7

4 

7

2 

7

2 

 

Маја 

Јапунџи

ћ 

техничк

о и 

информа

т. 

образова

ње 

            7

1 

7

1 

               7

3 

7

3 

7

4 

7

4 

7

2 

7

2 

 

Крајина 

Соња 

физичко 

васпита

ње 

51 7

1 

5

2
 

5

1 

     
 

     5

1 

5

1 

5

2 

 7

2 

7

1 

  5

1 

5

2 

7

1 

7

2 

7

2 
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Петков 

Зоран 

физичко 

васпита

ње 

 7

3 

5

4
 

5

3 

  
          5

3 

5

4 

 7

4 

7

3 

  5

3 

5

4 

7

3 

7

4 

7

4 

        

 правосл

авни 

катихиз

ис 

       5

4 

     5

1/

3 

      5

2 

7

4 

      7

2 

      7

1

/

3 
 

РАСПОРЕД ЧАСОВА – ПАРНА СМЕНA (важи од_3.9.2018.) 
презим

е и име 

наставн

ика 

наставн

и 

предме

т 

о

д

.

с

т

. 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

5

. 

6

. 

7

. 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

5

. 

6

. 

7

. 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

5

. 

6

. 

7

. 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

5

. 

6

. 

7

. 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

5

. 

6

. 

7

. 

Морић 

Мира 

српски 

језик 
 

6 

3 

6 

2 

8 

1 

    8

1 

6

2 

6

3 

6 

1 

6 

4 

  8 

1 

6

4 

6 

1 

 6

3 

  6

4 

6

1 

6

2 

    6

4 

6

3 

6

2 

8 

1 

6

1 

  

Рилке 

Емилиј

а 

српски 

језик 

7

3 

  8

3 

      8

3 

      8

3 

      8

3 

           

Соња 

Ђорђев

ић 

Јоцић 

српски 

језик 

 8 

2 

8

4 

                8 

2 

8 

4 

        8

4 

8

2 

  8 

4 

8 

2 

 

Козлин

а 

Оливер

а  

енглеск

и језик 

6

2 
       6

4 

8

1 

 8

2 

6

1 

8

5 

 8

4 

6

3 

6

4 

6

2 

6

1 

8

3 

        6

2 

8

1 

6

4 

6

3 

8

3 

8

2 

 

Хинић 

Дева 

францу

ски 

језик 

8

2 

8 

1 

6

3 

8 

4 

8

3 

6

1 

6

2 

  

 

       8 

3 

6 

3 

8

2 
 8 

1 

 6

1 

6

2 

8

4 

8

2 

 8

2 

 6

2 

8

1 

6

4 

6

3 

8

3 

8

2 

 

 францу

ски 

           
 

       
 6

4 

             6

4 
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језик 

Кујунџ

ић- 

-Додек 

Даније

ла 

Музичк

а 

култура 

8

4 

      Х

8 

и

6 

8

3 

6

1 

8

4 

6

4 

6

2 

6

3 

          8

2 

 8

4 

8

1 

        

Цветко

в 

Рената 

Ликовн

а 

култура 

 8 

3 

6 

4 

 6 

1 

6 

3 

          6

2 

 8 

4 

8 

1 

8 

2 

               

Канури

ћ Сенка 

историј

а 

6

4 

6

2 

8 

3 

6

4 

6

4 

 6

3 

        6 

1 

 6 

4 

6 

3 

6 

2 

    6 

1 

8 

3 

          

Лукић 

Иван 

историј

а 

8 

1 

    8 

4 

8 

1 

 8 

2 

             8 

1 

8 

2 

 8 

4 

8 

1 

         

Јованов

ић 

Мирјан

а 

географ

ија 

7

1 

          6 

3 

 6 

4 

            6 

4 

6 

3 

        

Голубо

вић Б. 

географ

ија 

        6

1 

8

2 

8

1 

 8

4 

6

2 

    8

3 

 6

1 

 6

2 

8

3 

8

1 

6

1 

8

2 

8

4 

        

Блашко

вић 

Бела 

физика    8

2 

8

4 

8

1 

8

3 

        6

2 

6

1 

8

2 

6

4 

8

2 

6

3 

        6

3 

8

3 

6

1 

6

4 

6

2 

8

1 

 

Шијачи

ћ Ивана 

математ

ика 

7

4 

 8

2 

 8

1 

          8

2 

8

1 

     8

2 

8

1 

  8

2 

6

4 

8

1 

8

3 

8

4 

8

3 

    

Савић 

Тања 

математ

ика 

6

2 

6

4 
 6

1 

6

3 

6

2 

8

4 

 8

4 

8

3 

6

4 

6

2 

6

3 

6

1 

 8

3 
 6

2 

6

2 

6

4 

  8

3 

8

4 

 6

2 

6

3 

6

1 

 6

1 

6

4 

6

3 

8

3 

8

4 

  

Хорват 

Ена 

биолог

ија 

 8

1 

8

1 

6

3 

8

2 

8

3 

6

1 

        6

4 

8

2 

8

4 

6

2 

6

1 

         6

3 

6

4 

 8

1 

8

3 

6

2 

 

Зурков

ић 

Јелена 

хемија          8

4 

8

2 

8

1 

8

3 
                8

3 

8

4 

8

1 

8

2 

   

Мишче

вић 

техничк

о и 

6

1 

6

1 

6

1 

6

2 

6

2 

6

4 

6

4 

        6

3 

6

3 

 6

1 
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Милош информ

ат. 

образов

ање 

Радуло

вић 

Алекса

ндра 

техничк

о и 

информ

ат. 

образов

ање 

8

3 

6

1 

6

1 

6

2 

6

2 

6

4 

6

4 

        6

3 

6

3 

8

1 

8

1 

8

3 

8

3 

8

3 

              

Чабраја 

Милић 

техничк

о и 

информ

ат. 

образов

ање/ 

информ

атика 

 8

3 

8

3 

     8

2 

8

2 

6

4 

6

4 

6

2 

6

2 

 8

4 

8

4 

8

1 

8

1 

                 

Јапунџ

ић Маја 

техничк

о и 

информ

ат. 

образов

ање/ 

информ

атика 

     8

2 

8

2 

        8

4 

8

4 

8

1 

8

1 

8

3 

8

3 

               

Крајин

а Соња 

физичк

о 

васпита

ње 

 

5

1 

         6

1 

8

3 

8

1 

8

1 

               8

1 

6

1 

8

3 

6

1 

   

Петков 

Зоран 

физичк

о 

васпита

        6

3 

6

3 

 8

4 

8

2 

8

2 

                 8

4 

 6

3 

6

3 
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ње 

Анђелк

овић 

Никола 

физичк

о 

васпита

ње 

        6

4 

6

4 

6

2 

                  8

2 

6

2 

 6

2 

6

4 

8

4 
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План спортски, културних и рекреативних активности  
Одредбом Правилника о школском календару школа планира 30. септембар 2018. и 1. јун 

2019. године као радне суботе за остваривање спортских, културних и рекреативних 

активности ученика. Ова могућност ће се за ученике наше школе користити на следећи 

начин: 

Време Активност Задужени наставник 
 30. септембар  2018. Свакодневни живот у 

прошлости – 7. и 8. разред – 

посета Градском музеју са 

стручним предавањем 

Сенка Канурић 

Излет са пешачењем Зоран Петков и Соња 

Крајина 
 01.  јун 2019. Посета СЦП “Горње 

Подунавље” 

Ена Хорват, Марија 

Малбаша  

Спортско такмичење Соња Крајина, Зоран 

Петков 

Свакодневни живот у 

прошлости -7. разред – 

посета Историјском архиву 

Сенка Канурић 

 

Јесењи крос за ученике  IV, VII и VIII разреда планиран је за суботу, 6. октобра 2018,  а 

пролећни крос за ученике од IV до VIII разреда  у суботу, 11. маја 2019. године. 
 

Дневна артикулација радног времена 
Школа ради у две смене. Смене у нашој Школи деле се на непарну и парну смену. Прве 

недеље у новој школској години наставу преподне увек похађа непарна смена. Смене се 

мењају на недељном нивоу. Часови редовне наставе у преподневној смени почињу у 8 часова, 

а у поподневној у 14 часова. Главни дежурни наставник, одређен распоредом дежурства, 

дежура од 7 и 30 или 13 и 30 часова, а остали дежурни наставници од 7 и 40 или 13 и 40 

часова. 

Доручак/ужину ученици преузимају у школској кухињи од 9 и 35 до 9 и 50 у преподневној 

смени, а у после подневној смени од 15 и 35 до 15 и 50 часова. Продужени боравак за ученике 

од 1. до 4. разреда биће реализован по исказаним потребама родитеља у периоду од 8 до 13 и 

30 за преподневну смену и од 13 и 30 до 19 часова за после подневну смену. 

Даљи ритам рада даје се распоредом школског звона: 

 

Пре подне 

1. час    8.00-8.45 

2. час    8.50-9.35 

3. час    9.55-10.40 

4. час    10.45-11.30 

5. час    11.35-12.20 

6. час    12.25-13.10 

После подне 

1. час    14.00-14.45 

2. час    14.50-15.35 

3. час    15.55-16.40 

4. час    16.45-17.30 

5. час    17.35-18.20 

6. час    18.25-19.10 

 

Распоред звона у Издвојеном одељењу 

Настава у издвојеном одељењу у Ранчеву увек се одвија преподне и распоред звона је исти 

као у матичној школи.  

 

Администрација школе ради од 7:30 до 14:30 часова. Педагог и психолог раде 

неизменично у две смене (од 8 до 14 и од 13 до 19:15 часова). Школска кухиња ради од 7 до 11 

часова и од 14 до 17 часова. Техничко и помоћно особље ради у две смене, од 6 и 30 до 13:30 
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и од 13:30 до 20 часова. Директор школе ради од 7:30 до 14:30 часова. 

Дан Школе обележава се 6. септембра свечаном приредбом и ученици који су претходне 

године постигли резултате на такмичењима  од 1. до 7. разреда у претходној школској години 

биће награђени једнодневном екскурзиjом. 

 

Распоред дежурних наставника за школску 2018/2019. годину 
 Непарна смена Парна смена 

Дан Име и презиме наставника Име и презиме наставника 

ПОНЕДЕЉАК  Славица Плац Рената Цветков 

Јелена Зурковић Александра Радуловић 

Сандра Лугумерски Стеванија Кеча 

Зоран Петков Милош Мишчевић 

УТОРАК  Бранка Витковић Данијела Кујунџић Додек 

Јелена Васовић Татјана Савић 

Љубица Чичовачки Јелица Катанић 

Јосип Тољ Миле Маријановић 

СРЕДА Горана Дацић Мира Морић 

Емилија Рилке Ена Хорват 

Александра Рашковић Милена Крга 

Љиљана Челаревић Стевка Љубо 

ЧЕТВРТАК Ивана Шијачић Дева Хинић 

Марија Малбаша Бојана Голубовић 

Данијела Репман Милојка Пејановић 

Снежана Мишчевић Мира Мартић 

 Иван Лукић 

ПЕТАК Бранкица Вергаш Маријановић Зорица Петровић 

Маја Јапунџић Оливера Козлина 

Мирјана Јовановић Стевка Љубо 

Лепосава Маричић Бела Блашковић 

Чабраја Милић  

 
Програмске основе рада стручних органа школе 
Програм рада директора школе 
Директор је одговоран за законитост рада и за успешно обављање делатности установе. 

Директор за свој рад одговара органу управљања и министру. Осим послова утврђених 

законом и статутом установе, директор: 

1. Планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих 

активности установе, 

2. Стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа 

и унапређивању образовно-васпитног рада, 

3. Стара се о остваривању развојног плана установе, 

4. Одлучује о коришћењу средстава утвршених финансијским планом и одговара за 

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

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

6. Организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет 

образовно-васпитног рада  и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и 

усавршавање рада наставника и стручних сарадника, 
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7. Планира и прати стручно усавршавање наставника и стручних сарадника, 

8. Предузима мере у случајевима повреде забрана из чл. 44 до 46  

Закона, и недоличног понашања запослног и његовог негативног утицаја на децу и 

ученике, 

9. Предузима мере ради извршавања 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 старатеља, 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 органа у установи, 

14. Сарађује са родитељима, односно старатељима деце и ученика, 

15. Подноси извештаје о свом раду и раду установе органу управљања, најмање два пута 

годишње, 

16. Доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, 

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

овим и посебним законом 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ПО 

МЕСЕЦИМА: 

РБ Месец Послови и задаци 

1 Септембар - Подела задужења и решења о радним обавезама 

- Контрола програма и плана рада за све облике рада 

- Утврђивање распореда часова за све облике рада 

- Припрема за прославу Дана школе 

- Припрема документације за школску 2018/2019 год 

- Организација израде и ажурирање нормативних аката 

школе 

- Формирање стручних тимова у установи 

- Припрема за конституисање  Савета родитеља  

- Припрема и руковошење седницама Наставничког већа 

- Педагошко инструктивни послови у вези са радом 

стручних актива 

- Предлог плана и организација стручног усавршавања 

- Праћење реализације годишњег програма рада  школе 

- Утврђивање броја часова редовне наставе, изборне 

наставе, допунске наставе и додатног рада и других 

ваннаставних активности 

- Увид у планове запослених 

- Ажурирање јединственог информационог система  

- Предлог финансијског плана школе за следећу годину 

- Усвајање Годишњег плана рада школе за 2018/19, 

Извештаја о раду школе за 2017/18, Извештаја о раду 

директора за 2017/18 

- Припрема за почетак грејне сезоне (замена дотрајалих 
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мерних инструмената и уклањање старих 

неупотребљивих котлова на чврсто гориво) 

- Учешће у јавним промоцијама школе 

- Припрема за увођење есДневника 

2 Октобар - Праћење реализације наставе, посета часовима редовне 

наставе 

- Анализа текућих васпитно-образовних проблема и 

помоћ запосленима у успешнијем васпитно-образовном 

деловању 

- Контрола планова и реализација допунског и додатног 

рада 

- Одржавање седница стручних органа 

- Организација Дечје недеље 

- Посета часовима  редовне наставе преглед оперативних 

планова рада 

- Организовање екскурзије ученика 8 разреда 

- Разматрање успеха и владања ученика на крају првог 

квартала 

3 Новембар - Седнице одељенских већа 

-  Седница Наставничког већа 

- Информисање Савета родитеља о успеху на крају првог 

квартала 

- Информисање Школског одбора о успеху на крају првог 

квартала  

- Анализа успеха и предлог мера за његово побољшање 

- Сарадња са родитељима, локалном заједницом 

- Посета часовима редовне наставе, преглед оперативних 

планова рада 

- Учешће у раду тима за самовредновање школе 

- Праћење реализације развојног планирања и 

самовредновања 

- Обележавање Дана просветних радника 

- Безбедност ученика и однос према школској имовини 

4 Децембар - Обука непливача (ученици 2 разреда) 

- Припрема ЈН за обезбеђење школске зграде и ЈН за 

извођење екскурзија и наставе у природи 

- Припрема за попис основних средстава и ситног 

инвентара 

- Посета часовима редовне наставе, преглед оперативних 

планова рада 

- Припреме за израду завршног рачуна 

- Подстицање ученика са тешкоћама у раду и понашању 

- Разматрање успеха и владања ученика на крају првог 

полугодишта 

- Седнице Одељенских већа 

- Седница Наставничког већа 

- Информисање Школског одбора о успеху на крају првог 

полугодишта 

- Организовање допунске наставе 

5  Јануар - Праћење утрошка финансијских средстава  праћење 

законских прописа 
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- Праћење реализације допунске наставе 

- Почетак другог полугодишта 

- Организација припреме и прославе школске славе Свети 

Сава 

- Посета часовима редовне наставе, преглед оперативних 

планова рада 

- Безбедност ученика и однос према школској имовини 

6 Фебруар - Анализа проблема у вези са оцењивањем, 

педагошко-инструктивни рад и сарадња са 

наставницима у циљу отклањања истих 

- Усвајање завршног рачуна 

- Анализа материјално-финансијског стања 

- Евидентирање првака ван подручја наше школе 

- Обележавање Дана државности 

- Писање и подношење извештаја о раду директора школе 

- Посета часовима редовне наставе, преглед оперативних 

планова рада 

- Организација и припрема школских такмичења 

- Организација и припрема општинског такмичења из 

страних језика 

- Организација припремне наставе за ученике 8 разреда 

7 Март - Анализа рада стручних тимова и актива 

- Праћење ефеката васпитно-образовног рада , успеха и 

понашања ученика 

- Одржавање планираних састанака 

- Сарадња са друштвеном средином 

- Посета часовима редовне наставе, преглед оперативних 

планова рада 

- Организација и план рада око уписа ученика првог 

разреда 

- Обавештавање запослених, чланова Школског одбора и 

Савета родитеља о свим питањима од интереса за рад 

школе 

- Решавање актуелних проблема ученика 

- Безбедност ученика и однос према школској имовини 

8 Април - Анализа успеха и владања на крају трећег квартала 

- Седнице Одељенсих већа  

- Седница Наставничког већа  

- Посета часовима редовне наставе, преглед оперативних 

планова рада 

- Праћење реализације развојног планирања и 

самовредновања 

- Припреме и организовање пробног завршног испита 

9 Мај - Педагошко инструктивни рад у вези са професионалном 

оријентацијом ученика  

- Анализа постигнутих резултата ученика на разним 

такмичењима 

- Организација реализације екскурзија и наставе у 

природи 

- Посета часовима редовне наставе, преглед оперативних 

планова рада 
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- Анализа успеха и владања ученика 8 разреда 

- Седнице Одељенских већа 

- Седница Наставничког већа 

- Организација припреме банкета ученика 8 разреда 

10 Јун - Награђивање ученика 8 разреда 

- Анализа успеха и владања ученика на крају другог 

полугодишта 

- Седница Одељенсих већа 

- Седница Наставничког већа 

- Припрема за реализацију завршниг испита 

- Организовање и спровођење завршног испита 

- Сарадња са МПНТР у вези са организацијом уписа 

ученика у средње школе 

- План радова у школи за време распуста 

- Израда решења за годишњи одмор запослених 

11 Јул и 

август 

- Реализација календара уписа ученика у средње школе 

- Упознавање са актима приспелим у току школског 

распуста 

- Сарадња са МПНТР 

- Реализација планираних поправки и одржавање зграде 

- Седница Наставничког већа 

- Реализација припремне наставе за полагање поправних 

испита 

- Утврђивање резултата поправних испита 

- Израда распореда рада, плана задужења и решења о 

радним обавезама наставника 

- Израда извештаја о раду школе за 2018/19 

- Израда плана рада директора, извештаја о раду 

директора, годишњег плана рада школе... 

- Организациони послови око припреме за почетак 

школске године 

- Пријем првака 

 

Осим ових послова планом утврђених бавићу се по потреби и следећим активностима: 

 

- обезбеђивање одговарајућег кадра, стручно усавршавање кадра, 

- проналажење замене за одсутне наставнике, стимулисање рада или санкционисање          нерада, 

дисциплинским поступцима, 

- опремање учионица и кабинета, 

- припрема учионица и рачунара за примену есДневника 

- санација санитарних чворова у објекту, 

- набавка наставних средстава, 

- програмирање рада школе, распоред наставних и ваннаставних активности према школском 

календару, праћење рада наставника, 

- примене Посебног протокола о заштити ученика од насиља, злостављања и занемаривања, 

- руковођење радом Наставничког већа и Одељенских већа, 

- руковођење радом Педагошког колегијума, 

- сарадња са стручним већима за област предмета и активом учитеља, 

- одређивање ментора за приправнике, педагошко – инструктивни рад, 

- усклађивање критеријума оцењивања, обилазак угледних, јавних и мултидисциплинарних часова, 

часова приправника, 

- унапређивање односа наставник – ученик, 
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- унапређенем међуљуских односа у колективу, 

- унапређењем тимског рада, 

- сарадња са локалном заједницом, 

- организација излета за колектив, похвале, награде, мере, 

- праћење пројекта самоевалуације и Школског развојног плана, 

- план финансијског пословања за целу годину, прорачуни издатака за одржавање зграде (струја, вода, 

грејање, телефон, осигурање), 

- контрола дознака за боловање, 

- плаћање текућих рачуна за потрошни материјал, набавка учила, инвентар на крају   календарске 

године, стална сарадња са Школским одбором, 

- правна документација и персонални досијеи, 

- уговори о сарадњи, 

- контрола уноса података у јединствену базу података МПНТР Србије 

- припрема школе за почетак наставе 

- контрола одржавања зграде, састанци са помоћним особљем 

- контрола рада помоћног особља 

- праћење рада стручних сарадника 

- контрола фонда књига, набавка нових књига 

- организација отворених врата 

- организација излета, екскурзија, наставе у природи 

- информисање о резултатима провере психофизичких способности и здравља ученика 

- праћење стручног усавршавања наставника и стручних сарадника, ваннаставних активности, јавних и 

угледних часова,реализација плана личног професионалног развоја, 

- објављивање вести од значаја за локалну заједницу путем сајта и профила школе 

- рад на развоју маркетинга школе 

 

 

План директора 

- посета часовима за школску 2018/2019. годину - 

 Име и презиме наставника Предвиђено време 

1.  Гуглета Марија 

Септембар  2.  Маричић Лепосава  - угледни час 

3.  Стојачић Валентина 

4.  Голубовић Бојана Октобар  

5.  Кеча Стеванија  - угледни час 

6.  Мишчевић Снежана 

7.  Маја Јапунџић 

8.  Радуловић Александра Новембар 

9.  Анђелковић Никола 

10.  Данијела Кујунџић-Додек 

11.  Љиљана Челаревић Децембар 

12.  Мишчевоић Милош  -   угледни час 

13.  Ведрана Павићевић Пап 

14.  Соња Крајина 

15.  Зоран Петков 

16.  Петровић Зорица  -  угледни час Јануар 

17.  Плац Славица  -  угледни час 

18.  Канурић Сенка    -  угледни час 

19.  Јосип Тољ Фебруар 
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Планирана је посета часовима редовне наставе и угледних часова 
 

План рада помоћника директора за наставу 
 

ОБЛАСТ 

ДЕЛОВАЊА 

АКТИВНОСТИ 

 

ПЛАНИРАЊЕ    И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

1.Израда одређених сегмената Годишњег плана и програма 

рада  

2.Утврђивање структуре Годишњег плана 

3.Програм стручног усавршавања наставника  

4.Извештај о раду одређених сегмената 

5.Израда плана рада пом. Директора за школску 2018/19. 

ОРГАНИЗАЦИОНИ 

ПОСЛОВИ 

1.Организација завршног испита 

2.Организација испита  и учествовање у завршном и 

разредним испитима (разредни ,поправни) 

3.Утврђивање броја часова редовне, додатне , допунске 

наставе и слободних активност 

4.Праћење реализације ШРП,ШБН,ПО,ИОП , ИПАпројеката  

5.Утврђивање смена ,распореда и дежурства наставника  

6.Организација рада стручних већа и актива  

ПЕДАГОШКО 

ИНСТРУКТИВНИ 

И САВЕТОДАВНИ 

РАД 

1.Увид у планове рада и припреме наставника 

2.Посета часовима  

3.Анализа посећених часова  

4.Припрема заједничких родитељских састанака 

5.Инструкције и контрола педагошке 

документације(дневника рада,ваннаставних активности и 

др.) 

КУЛТУРНА И 

ЈАВНА 

ДЕЛАТНОСТ 

1.Сарадња са локалном самоуправом,Центром за социјални 

рад, Здравственим центром , Националном службом за 

запошљавање  и др.институцијама и предузећима у 

зависности од потребе школе 

2.Сарадња са другим школама  

20.  Бранкица Вергаш-Марјановић 

21.  Ивана Шијачић 

22.  Малбаша Марија 

23.  Савић Татјана  -   угледни час 

24.  Маја Тодоров Филиповић Март 

25.  Миле Марјановић 

26.  Дева Хинић 

27.  Соња Ђорђевић-Јоцић    -  угледни час 

28.  Козлина Оливера    -   угледни час 

29.  Бела Блашковић 

Април 

30.  Милена Крга 

31.  Бранка Витковић 

32.  Хорват Ена   -   угледни час 

33.  Челаревић Љиљана   -  угледни час 

34.  Емилија Рилке 

Мај 35.  Соња Ђорђевић-Јоцић 

36.  Крга Милена     -  угледни час  
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3.Учешће у организацији важних датума по календару школе 

( Дан школе, С.Сава...) 

РАД У СТРУЧНИМ 

И ДРУГИМ 

ОРГАНИМА 

1.Наставничко веће  

2.Педагошки колегијум 

3.Oдељенских  већа, Стручна већа 

4.Тимови :ШРП,ШБН, ПО,ИОП, ЕВ,ИПА 

тим за заштиту деце од насиља 

5 Помоћ и подршка у раду ученичког парламента 

АНАЛИТИЧКИ 

РАД 

1.Анализа успеха на крају I и II полугодишта 

2.Инструменти за вредновање рада  

РАД У НАСТАВИ 

1.Израда плана рада  за редовну ,додатну наставу и секцију 

2. Извођење наставе  

3.Стручно усавршавање 

4.Сарадња са школским и општинским активом 

5.Припрема и учешће на такмичењима  
 

Током школске 2018/2019.године  помоћник  директора ће пратити часове допунске наставе, додатне наставе, 

припремне наставе и слободних активности. 

Стручна већа, активи и тимови у школи 
У школској 2018/2019. години формирани су следећи тимови, активи и већа: 
 

Ред. 

број 

Стручни активи и већа Име и презиме 

председника 

актива 

Чланови актива 

1. Стручни актив за развој 

школског програма 

Љубица 

Чичовачки 

Ђуро Буловић, Љиљана Кнежевић, Иван Лукић, Сандра 

Лугумерски, Зорица Голубовић 

2. Стручни актив за 

развојно планирање 

Соња Крајина Љиљана Кнежевић, Иван Лукић, Цветков Рената 

Георги Лазаров, Николина Ковачић, Милица 

Мишковић 84 

3. Тим заобезбеђење 

квалитета и развој 

установе 

Оливера Козлина Ђуро Буловић, Олга Миловић, Љиљана Кнежевић, 

Зорица Голубовић, Александра Рашковић, Данијела 

Репман, Сенка Канурић, Соња Крајина, Сандра 

Плавшић, Николина Ковачић, Јелена Лазиница 84 

4. Стручно веће наставника 

разредне наставе 

Мира Мартић  Милојка Пејановић, Стеванија Кеча, Јелица Катанић, 

Александра Рашковић, Бранкица Вергаш-Марјановић, 

Јосип Тољ, Љиљана Челаревић, Зорица Петровић, 

Милена Крга, Стевка Љуба, Лепосава Маричић, Сандра 

Лугумерски, Данијела Репман, Љубица Чичовачки, 

Бранка Витковић, Миле Марјановић,Марија Гуглета, 

Валентина Стојачић, Маја Тодоров Филиповић, 

Ведрана Пап Павићевић 

5. Стручно веће учитеља 

продуженог боравка 

Бранка Витковић Миле Маријановић 

6. Стручно веће за српски 

језик 

Славица Плац Емилија Рилке, Мира Морић, Соња Ђорђевић Јоцић 

7. Стручно веће математике Горана Дацић   Ивана Шијачић, Татјана Савић 

8. Стручно веће страног 

језика 

Оливера Козлина Весна Ерцег, Васовић Јелена, Дева Хинић, Снежана 

Мичевић, Ведрана Пап Павићевић, Маја Тодоров 

Филиповић 

9.  Стручно веће 

друштвених наука 

Бојана 

Голубовић 

Сенка Канурић, Иван Лукић, Мирјана Јовановић  

10. Стручно веће природних 

наука 

Ена Хорват Марија Малбаша, Бела Блашковић,, Јелена Зурковић 

11. Стручно веће за 

уметност, културу и 

 Никола 

Анђелковић 

Зоран Петков, Данијела Кујунџић Додек, Соња 

Крајина, Рената Цветков 



 

 50 

спорт 

12. Стручно веће Техничког 

и информатичког 

образовања 

Милош 

Мишчевић 

Александра Радуловић, Милић Чабраја, Маја Јапунџић 

13. Стручно веће 

вероучитаља 

Розмари Мик Страхиња Николић 

14. Тим за заштиту деце од 

насиља, злостављања и 

занемаривања  

Љиљана 

Кнежевић 

Олга Миловић, Ђуро Буловић, Зорица Голубовић, 

Љиљана Шћепановић,Бела Блашковић, Марија 

Гуглета, Горана Дацић, Љиљана Челаревић, Јелица 

Катанић, Николас Ангелопулос 83, Николина Ковачић, 

Душан  Огризовић, Зоран Броћиловић, Зоран Петков 

15. Тим за инклузивно 

образовање 

Олга Миловић Љиљана Кнежевић, Зорица Голубовић, Ђуро Буловић, 

Љубица Чичовачки, Данијела Репман, Славица Плац, 

Стевка Љуба, Далиборка Фргић, Николина Ковачић, 

Николас Ангелопулос 

17. Тим за самовредновање 

рада школе кључне 

области Школски 

програм и годишњи план 

рада 

Сандра 

Лугумерски 

Маја Тодоров Филиповић, Мирјана Јовановић, Тања 

Савић, Радуловић Александра, Сандра Плавшић, 

Николина Ковачић,Јелана Лазиница 

18. Тим за самовредновање 

рада школе кључне 

области Образовна 

постигнућа ученика 

Рената Цветков Јосип Тољ, Ивана Шијачић, Мира Морић, Душан 

Огризовић, Николина Ковачић, Милица Мишковић 

19. Тим за професионалну 

оријентацију ученика 

Иван Лукић Олга Миловић, Зорица Голубовић, Љиљана Кнежевић, 

Дева Хинић, Емилија Рилке, Марија Малбаша, Душан 

Огризовић, Никола Ђурић, Јелана Лазиница 

20. Тим за рад са надареним 

ученицима 

Зорица 

Голубовић 

 Ђура Буловић, Љиљана Кнежевић,  Олга Миловић, 

Стеванија Кеча, Јосип Тољ, Софија Зарупски, Тања 

Савић, Јелена Васовић, Соња Крајина, Николина 

Ковачић,  Душан Огризовић, Николас Ангелопулос 

21. Тим за превенцију 

осипања ученика 

Олга Миловић Ђуро Буловић, Љиљана Кнежевић, Зорица Голубовић, 

Рената Цветков, Зорица Петровић,  Мира Мартић, 

Бранкица Вергаш Маријановић, Дева Хинић, Душан 

Огризовић, Николас Ангелопулос, Николина Ковачић 

 

Наставничко веће 
Надлежност наставничког већа:  

1) утврђује предлог годишњег плана образовно-васпитног рада и школског програма и стара 

се о њиховом успешном остваривању;  

2) учествује у организацији образовно-васпитног рада  

3) именује чланове стручног актива за развој школског програма; 

4) разрађује и реализује наставни план;  

5) разматра укупне резултате образовно-васпитне делатности и одлучује о мерама за 

унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика;  

6) сарађује са родитељима ученика и пружа им помоћ у циљу јединственог васпитног 

деловања породице и школе;  

7) доноси одлуку о ослобађању ученика од часова  физичког васпитања; 

8) утврђује предлог плана и програма извођења екскурзија, излета и предлаже га за годишњи 

план рада школе и разматра извештај о њиховом остваривању;  

9) похваљује и награђује ученике, одлучује тј. бира ученика генерације и спортисту 

генерације и одлучује о васпитно-дисциплинским мерама из своје надлежности  

10) доноси одлуку о преласку ученика од I до IV разреда у наредни разред, 

11) доноси одлуку о премештају ученика од петог до осмог разреда у дугу школу, због 

учињене теже повреде обавеза ученика 

12) одобрава употребу уџбеника и друге литературе у школи;  
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13) даје мишљење у поступку стицања звања наставника, стручних сарадника у складу с 

Правилником о сталном стручном усавршавању.. 

14) разматра и вреднује рад одељенских већа, одељенских старешина и стручних актива, као 

и наставника и стручних сарадника. 
 

Подручје рада Програмски садржаји Динамика Носиоци 

 

Организациони 

послови 

Припремљеност објекта за 

наредну школску годину 

јул-октобар директор, секретар, 

техничка служба 

Организација образовно- 

-васпитног рада 

- број и структура одељења 

- подела часова по 

предметима 

- школски календар рада 

- распоред часова 

 

 

август 

 

 

 

директор, педагог 

Организација излета и 

екскурзија 

јесен, 

пролеће 

директор, 

родитељи, 

одељенске 

старешине 

Организација школе у 

природи 

јесен, 

пролеће 

директор, 

родитељи, 

одељенске 

старешине 

Организација прослава: Дан 

школе, Школска слава Свети 

Сава 

септембар, 

јануар 

 

Наставничко веће 

Програмирање 

рада 

Разматрање предлога 

Годишњег програма рада 

Школе 

септембар директор, педагог 

Месечно планирање послова  директор, педагог, 

наставници 

Праћење и вредновање 

остварених резултата: анализа 

остварених резултата у 

претходној школској години и 

извештај о раду 

 

 

септембар 

директор, педагог 

Анализа успеха на крају 

појединих  

класификационих периода 

октобар, 

јануар, март, 

јун 

 

директор, педагог, 

наставници 

Остваривање Годишњег 

програма рада: 

-анализа реализације 

планираног фонда часова 

- остваривање појединачних 

планова рада наставника 

- рад стручних актива 

 

новембар, 

јануар, 

април, јун, 

август 

 

директор, педагог, 

стручни активи, 

одељенска већа 

Унапређивање 

васпитно- 

-образовног рада 

Опремање учионица новим 

инвентаром 

током 

школске 

године 

директор 

Опремање учионица новим током директор, педагог 
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наставним средствима школске 

године 

Израда дидактичких 

средстава 

током 

школске 

године 

наставници 

Теоријско упознавање: 

-појединих педагошких 

иновација 

током 

школске 

године 

стручна служба 

Стручно усавршавање 

наставника 

током 

школске 

године 

директор и 

наставници 

Посета часовима према 

посебном плану (од 1. до 8. 

разреда) 

током 

школске 

године 

директор и стручна 

служба 

Унапређење 

васпитно-образовног рада на 

основу резултата 

самовредновања 

током 

школске 

године 

тим за 

самовредновање 

Мотивација 

ученика 

Додела признања ученицима у току и на 

крају 

школске 

године 

Директор школ 

Истраживачки 

рад 

Напредовања и постигнућа 

ученика 1. и 5. разреда 

Јун стручна служба 

Разноврсност улога ученика у 

настави 

јануар стручна служба 

Самовредновање септембар, 

октобар 

тим за 

самовредновање 

Кадровска 

питања 

Анализа кадровских услова 

рада у школи 

мај, јун директор 

Праћење реализације програма Наставничког већа врши се помоћу извештаја, анализе 

записника, непосредним увидом и инспекцијским прегледом. 

Носиоци праћења су директор, Школски одбор, просветни саветници и инспектори. 

 
Одељенска већа 
Одељенско веће чине сви наставници једног разреда и стручни сарадници. 

Задаци одељенског већа су: 

-непосредно организује и остварује образовни васпитно рад у одељењу 

-утврђује резултате рада наставника 

-остварује увид у резултате рада и владања ученика, анализира резултате које ученици 

постигну  на крају тромесечја , полугодишта и на крају школске године 

-предузима мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у одељењу 

-утврђује, на предлог наставника, оцену из предмета на основу укупних резултата рада и 

понашања ученика и оцену из владања, предлаже похвале и награде за ученике 

-изриче васпитне мере из своје надлежности 

-предлаже наставничком већу програм усавршавања наставника , програм ескурзија 

такмичења и слично 

-врши избор ученика за такмичење, на предлог предметног наставника 

-врши избор ученика за које треба организовати допунски и додатни рад на предлог 

предметног наставника 
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Обавља и друге послове који му законом, подзаконским актима или одлуком директора буду 

стављени у надлежност.  

Заједнички програмски садржаји за сва већа су: 

• успех и владање ученика на крају 1. квартала, 1. полугодишта, 3. квартала и 2. 

полугодишта у октобру, децембру, марту и јуну, 

• упознавање са школским календаром за школску 2018/2019. годину и 

• планирање писмених провера знања у октобру, децембру, марту и јуну. 

 

Записникса седница налази се у сваком дневнику рада, а уписује га разредни старешина 

након сваке одржане седнице. 

Праћење реализације програма Одељенских већа врши се анализом записника и 

непосредним увидом. Носиоци праћења су педагог, психолог, директор и просветни 

саветници. 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА1. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ 
Време и место Садржај Носиоци 

Август, 2018. 

Сомбор 

1. Школски календар 

2. Обавезна и изборна настава 

3. Ваннаставне активности 

4. Разно 

Одељенске старешине 1. разреда, 

наставник енглеског језика и 

наставници изборних предмета 

Новембар, 2018. 

Сомбор 

1. Успех и владање ученика на крају првог 

квартала 

2. Допунска и додатна настава 

3. Разно 

Одељенске старешине 1. разреда, 

наставник енглеског језика и 

наставници изборних предмета 

Децембар, 2018. 

Сомбор 

1. Успех ученика на крају првог полугодишта 

2. Владање ученика 

3. Реализација наставног плана и програма 

4. Разно 

Одељенске старешине 1. разреда, 

наставник енглеског језика и 

наставници изборних предмета 

Март, 2019. Сомбор 1.Успех и владање ученика на крају трећег 

квартала 

2. Анализа плана и програма и допунске 

наставе 

3. Разно 

Одељенске старешине 1. разреда, 

наставник енглеског језика и 

наставници изборних предмета 

Јун, 2019.  

Сомбор 

1.Успех ученика на крају другог полугодишта 

2. Владање ученика 

3. Реализација плана и програма 

4. Разно 

Одељенске старешине 1. разреда, 

наставник енглеског језика и 

наставници изборних предмета 

 

ПЛАН САСТАНАКА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА II РАЗРЕДА ЗА 2018/2019. ГОДИНУ 

Време, место Садржај Носиоци 

Август 2018. Сомбор 1. Школски календар 

2. Обавезна и изборна настава 

3. Ваннаставне активности 

4. Разно 

Одељенске старешине  

2. разреда, наставник  

енглеског језика и  

наставници изборних  

предмета,педагог,психолог, 

директор  

Oктобар 2018. Сомбор 1. Успех и владање ученика на крају 

првог квартала 

3. Допунска и додатна настава 

2. Разно 

Одељенске старешине  

2. разреда, наставник  

енглеског језика и  

наставници изборних  

предмета,педагог, психолог, 

директор 

Децембар 2018. Сомбор 1. Успех ученика на крају првог Одељенске старешине  
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полугодишта 

2. Владање ученика 

3. Реализација наставног плана и 

програма 

4. Разно 

2. разреда, наставник  

енглеског језика и  

наставници изборних  

предмета,педагог, психолог, 

директор 

Март 2019. Сомбор 1.Успех и владање ученика на крају 

трећег квартала 

2. Допунска настава 

3. Разно 

Одељенске старешине  

2. разреда, наставник  

енглеског језика и  

наставници изборних  

предмета,педагог, 

психолог,директор 

Јун 2019. Сомбор 1.Успех ученика на крају другог 

полугодишта 

2. Владање ученика 

3. Реализација плана и програма 

4. Разно 

 

Одељенске старешине  

2. разреда, наставник  

енглеског језика и  

наставници изборних  

предмета,педагог, 

психолог,директор  

 

План рада одељенских већа  3.  разреда за школску 2018/2019. 

Време и место Садржај Носиоци 

август 2018. 1. Упознавање са планом и програмом рада и 

школским календаром 

2. Обавезна и изборна настава 

3. Ваннаставне активности 

4. Договор око извођења екскурзије или 

наставе у природи 

5.Договор око обележавања Дана школе и 

Дечје недеље 

6. Разно 

Одељенске старешине 3. 

разреда, наставник енглеског 

језика и наставници изборних 

предмета 

октобар, 2018. 1.  Праћење напредовања ученика у 

протеклом периоду, успех и владање 

2. Идентификовање ученика који имају 

потешкоћа у праћењу наставе и у понашању 

3.Укључивање ученика у допунску наставу  

4. Разно 

Одељенске старешине 3. 

разреда, наставник енглеског 

језика и наставници изборних 

предмета 

децембар, 2018. 1. Успех ученика на крају првог 

полугодишта 

2. Владање ученика 

3. Реализација наставног плана и програма 

4. Реализација допунске наставе 

5. Договор око прославе Светог Саве 

6. Разно 

Одељенске старешине 3. 

разреда, наставник енглеског 

језика и наставници изборних 

предмета 

март 2019. 1. Успех и владање ученика на крају трећег 

квартала и праћење напредовања ученика у 

протеклом периоду 

2. Реализација образовно- васпитног рада 

3. Учешће у допунској настави 

4. Договор о реализацији наставе у природи 

5. Разно 

Одељенске старешине 3. 

разреда, наставник енглеског 

језика и наставници изборних 

предмета 

јун 2019. 1.Успех ученика на крају другог 

полугодишта 

2. Владање ученика 

3. Реализација плана и програма 

4. Извештај реализације наставе у природи 

Одељенске старешине 3. 

разреда, наставник енглеског 

језика и наставници изборних 

предмета 



 

 55 

5. Разно 

 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА4. РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ 

Врем 

Време  

реализациј

е 

 

Активности/теме 

 

Носиоци и начин  

реализације: 

 

 

август 

Сомбор 

      1.Календар рада  

2.План и програм за 2018-19. 

3.Обавезна и изборна настава 

3.Уџбеници  

4.Распоред часова 

5.Договор око извођења екскурзије 

6.Обележавање Дана школе 

7.Дечја недеља 

8,Разно 

-Педагог школе –Олга 

Миловић 

-Паихолог школе-Љиља 

Кнежевић 

Актив учитеља4.разреда 

-Мира Мартић4.1 

-Милојка Пејановић4.2 

-Стеванија Кеча4.3 

-Јелица катанић4.4 

-Вероучитељ  

-Наставница енглеског Маја 

Филиповић 

октобар 

Сомбор 

 

1.Анализа успеха и владања ученика 

на 

   крају 1.класификационог периода 

2.Допунска и додатна настава 

3.Разно 

децембар 

Сомбор 

 

1.Анализа успеха на крају првог 

полугодишта 

2.Школско такмичење из математике 

3.Рецитатори 

4.Разно 

Март 

Сомбор 

1. Анализа успеха и владања на крају  

2.класификационог периода 

2.Допунска и додатна настава 

3.Такмичења 

4.Разно 

Јун 1.Успех и владање на крају школске 

године 

2.Реализација наставног плана рада 

3.Екскурзија ученика 

4.Разно 

 
Програм одељенског већа – 5. разред за школску 2018/2019. 

Врем 

Време  

реализације 

 

 

 

Активности/теме 

 

Начин  

реализације: 

 

Носиоци  реализације 

 

август 2018. 

1. Школски календар 

2. Упознавање са одељењима 5. 

разреда (разговор са учитељима) 

3. Разно (прослава Дана школе) 

састанак 

Одељенског већа  5. 

разреда и учитеља 

који су их извели 

наставници-чланови 

Одељенског већа, 

помоћник директора, 

педагог и психолог 

школе 



 

 56 

 

крај октобра 

2018. 

1. Успех ученика на крају 1. 

квартала 

2. Владање ученика на крају 1. 

квартала 

3. Разно (договор о родитељском 

састанку) 

састанак 

Одељенског већа  5. 

разреда 

наставници-чланови 

Одељенског већа,  

директор, педагог и 

психолог школе 

л 

крај 

децембра 

2018. 

1. Успех ученика на крају 1. 

полугодишта 

2. Владање ученика на крају 1. 

полугодишта и изостанци 

3. Разно (договор о подели ђачких 

књижица, терминима допунске 

наставе у току зимског 

распуста...) 

састанак 

Одељенског већа  5. 

разреда 

наставници-чланови 

Одељенског већа,  

директор, педагог и 

психолог школе 

 

крај марта 

2019. 

1. Успех ученика на крају 3. 

квартала 

2. Владање ученика на крају 3. 

квартала и изостанци 

3. Разно (договор о родитељском 

састанку, похваљивање ученика 

са свим петицама из свих 

предмета у току овог квартала) 

састанак 

Одељенског већа  5. 

разреда 

наставници-чланови 

Одељенског већа,  

директор, педагог и 

психолог школе 

 

јун 2019.  

1. Успех ученика на крају 2. 

полугодишта 

2. Владање ученика на крају 2. 

полугодишта и изостанци 

3. Разно (договор о подели 

сведочанстава) 

састанак 

Одељенског већа  5. 

разреда 

наставници-чланови 

Одељенског већа,  

директор, педагог и 

психолог школе 

* НаНачини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења:  
Записници са седница Одељенских већа; одељенске старешине 5. разреда, педагог школе. 
 

План Одељењског већа за VI разред за школску 2018/2019. 
 

Време и место Садржај Носиоци 

  
Крај августа 

2018. 
Анализа успеха и владања на крају 

школске године 

Организовање кабинетске наставе 

Планирање писмених провера 

Разно (Дечија недеља) 

одељењске старешине предметни 

наставници VI разреда 

крај октобра 

2018. 
Разматрање успеха ученика на крају 1. 

квартала 

Анализа владања ученика на крају 1. 

квартала 

Разно  

одељењске старешине и предметни 

наставници VI разреда 

крај децембра 

2018. 
Разматрање успеха ученика на крају 2. 

квартала 

Анализа владања ученика на крају 2. 

квартала 

Разно(допунска настава за време 

зимског распуста,активности за 

Светосавску недељу) 

одељењске старешине и предметни 

наставници VI разреда 

крај марта 2019. Разматрање успеха ученика на крају 3. 

квартала 

Анализа владања ученика на крају 3. 

квартала 

Разно 

одељењске старешине и предметни 

наставници VI разреда 

средина јуна 

2019. 
Разматрање успеха ученика на крају 4. 

квартала 

одељењске старешине и предметни 

наставници VI разреда 
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Анализа владања ученика на крају 4. 

Квартала 

Разно 
Одељењске старешине:  Милош  Мишчевић  VI1 
                                                Татјана Савић  VI2 
                                            Оливера Козлина   VI3 
                                            Сенка Канурић   VI4 
Радом већа руководи  Татјана Савић 
 

План Oдељењског већа за VII разред за школску 2018/2019. 

 
Време и место Садржај Носиоци 

 

Крај августа 2018. Договор о раду, организовање 

екскурзије 

Одељенске старешине и 

предметни наставници 

VII разреда 

крај октобра 2018. Разматрање успеха ученика на крају 1. 

квартала 

одељенске старешине и 

предметни наставници 

VII разреда 

крај децембра 

2018. 

Разматрање успеха ученика на крају 2. 

квартала 

одељенске старешине и 

предметни наставници 

VII разреда 

крај марта 2019. Разматрање успеха ученика на крају 3. 

квартала 

одељенске старешине и 

предметни наставници 

VII разреда 

средина јуна 2019. Разматрање успеха ученика на крају 4. 

квартала 

одељенске старешине и 

предметни наставници 

VII разреда 

 
Чланови Одељенског већа су: Мирјана Јовановић  7-1 

                                                     Емилија Рилке  7-3 

                                                    Ивана Шијачић  7-4 и 

    Марија Малбаша 7-2. 

 
Програм Одељењског већа VIIIразреда за школску 2018/2019. 
 

Време реализације Активности/теме Начин реализације: Носиоци реализације 

август - Школски календар 

- Усвајање програма рада 

за наредну школску 

годину 

- Доношење планова 

Одељенског већа и 

одељенског старешине 

- Утврђивање распореда 

писмених задатака и 

контролних вежби 

- Организација 

ваннаставних активности 

- Евиденција ученика 

којима је потребна помоћ 

у учењу 

Разно (договор о 

родитељским 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

консултације, разговор, 

договор, анализа, 

програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставници-чланови 

Одељенског већа, 

директор, педагог и 

психолог Школе 
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састанцима, прослава 

Дана школе) 

октобар - Утврђивање успеха и 

владања ученика на крају 

првог класификационог 

периода 

- Реализација планова 

рада редовне, додатне и 

допунске наставе 

- Извештај са екскурзије 

- Разно (договор о 

родитељском састанку) 

децембар - Утврђивање успеха и 

владања ученика на крају 

првог полугодишта 

- Реализација планова 

рада редовне, додатне и 

допунске наставе 

- Прослава Савиндана 

- Разно (договор о подели 

ђачких књижица, 

терминима допунске 

наставе у току зимског 

распуста...) 

април - Утврђивање успеха и 

владања ученика на крају 

трећег класификационог 

периода 

- Редовност оцењивања 

- Разно (договор о 

родитељском састанку, 

похваљивање ученика са 

свим петицама из свих 

предмета у току овог 

квартала) 

јун - Утврђивање успеха и 

владања ученика на крају 

другог полугодишта 

- Предлози за похвале и 

награде 

- Разно (договор о подели 

сведочанстава) 

август - План рада Одељенског 

већа за наредну школску 

годину 

- Прослава Дана школе 

- Разно 

 

Чланови Одељенског већа су:  Иван Лукић  8-1 

                                                      Александра Радуловић  8-3 

                                                      Данијела Кујунџић Додек  7-4 и 

      Дева Хинић 7-2. 

 
 

Одељенски старешина 
Одељенски старешина је педагошки, организациони и административни руководилац 

одељења. 

Задаци одељенског старешине су: 
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1. обезбеђује непосредну сарадњу са предметним наставницима и стручним сарадницима и 

усклађује њихов рад;  

2. остварује стални увид у рад и владање ученика одељења у школи и ван ње;  

3. разматра проблеме ученика код савлађивања наставних садржаја из појединих предмета 

и изналази могућности за побољшање успеха ученика;  

4. oстварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђује сталну сарадњу са 

родитељима;  

5. сазива родитељске састанке и руководи њима;  

6. прати остваривање наставног плана и програма у одељењу, и посебно прати оцењивање 

ученика;  

7. прати похађање наставе ученика и правда изостанке;  

8. изриче похвале и награде ученицима из своје надлежности;  

9. води школску евиденцију;  

10. потписује ђачке књижице, дипломе и сведочанства;  

11. руководи радом одељенског већа, потписује његове одлуке и води записник;  

12. предлаже одељенском већу оцене из владања;  

13. упознаје ученике са школским редом, радним обавезама и дисциплинским мерама за 

неизвршавање радних обавеза;  

14. износи предлоге и жалбе ученика пред органе школе;  

15. стара се о остваривању ваннаставних активности;  

16. обезбеђује услове за припрему ученика за такмичење;  

17. учествује у припреми и извођењу екскурзија и стара се о безбедности и дисциплини 

ученика на екскурзијама;  

18. обавештава родитеље о дисциплинским прекршајима и поступку који се води према 

ученику и доставља им одлуке о дисциплинским мерама које су ученику изречене;  

19. обавља и друге послове који су му законом, подзаконским актима или одлуком 

директора школе дати у надлежност.  

Одељенски старешина је у обавези да на почетку школске године уради оперативни план 

рада одељења, који обухвата целокупан рад у току школске године, и преда га директору 

школе, коме подноси и извештај о свом раду, најмање два пута у току полугодишта  

Теме које ће се реализовати на часовима одељенског старешине и одељенске заједнице су: 

• настава и учење, 

• слободно време 

• дечија права, 

• односи међу вршњацима, 

• дигитално насиље, 

• развијење хунманих односа међу половима, 

• здравље, 

• животна средина и 

• у свету занимања. 
Фонд часова по темама и разредима је дат у наредној табели. 

Тема/разред 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

Број планираних часова 

О школи 3 3 3 3 3 3 3 2 

Празници   4 4     

Моје учење и стваралаштво 

(Настава и учење) 

6 6 5 5 4 4 4 4 

Слободно време 2 2 2 2 3 3 3 3 

Дечија права 2 2 2 2 2 2 2  

Моје окружење и ја - Односи 

међу вршњацима 

6 6 5 5 6 6 5 5 
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Дигитално насиље 2 2 2 2 4 4 4 4 

Развијање хуманих односа 

међу половима 

2 2 2 2 3 3 4 3 

Оздрављу 5 5 4 4 4 4 3 3 

О животној средини 5 5 4 4 4 4 3 3 

Усвету занимања 

(професионална оријентација) 

3 3 3 3 3 3 5 9 

 

 

Савет родитеља 
У Савету родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког 

одељења. У саставу Савета родитеља је и представник и ученика који се образују по ИОП-у. 

Задаци савета родитеља су: 

1) предлаже представнике родитеља ученика и ученика у школски одбор;  

2) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;  

3) разматра предлог школског програма, развојног плана и годишњег плана рада школе, 

извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;  

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

школе;  

5) учествује у поступку предлагања изборних предмета и избора уџбеника;  

6) разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене 

делатности школе, од донација и средстава родитеља;  

7) разматра услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и 

ученика;  

8) учествује у поступку прописивања мера безбедности деце и ученика и правила понашања у 

школи; 

9) даје сагласност на програм и организовање екскурзије и наставе у природи и разматра 

извештај о њиховом остваривању;  

10) разматра успех ученика, организује друштвени и забавни живот ученика, спортске и 

друге манифестације у школи;  

11) заједно са директором и стручним органима организује и спроводи сарадњу са 

надлежним органима у општини;  

12) брине о здравственој и социјалној заштити деце и ученика;  

13) обавља и друге послове од интереса за школу, односно одлучује о питањима о којима 

органи школе не могу доносити одлуке без претходно добијеног мишљења родитеља;  

14) разматра и друга питања утврђена овим статутом. 
 

Чланови Савета родитеља су: 
Ред. 

бр. 

Име и презиме родитеља Разред 

1 Душан Огризовић 1-1 

2 Биљана Жежељ 1-2 

3 Милана Влашкалић 1-3 

4. Синиша Ћурић 1-4 

5 Снежана Мутић 2-1 

6 Станислава Јоцић 2-2 

7 Саво Николић 2-3 

8 Гордана Рајц 3-1 

9 Драгана Терзић 3-2 

10 Милана Бига Поповић 3-3 

11 Јелена Танурџић 3-4 

12 Светлана Вучковић 4-1 

13 Горан Зелић 4-2 

14 Вања Вукичевић 4-3 
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15 Санела Јаношевић 4-4 

16 Јован Тривуновић Издвојено одељење, Ранчево 

17 Мирјана Рудић 5-1 

18 Ивана Келић 5-2 

19 Дијана Наранчић 5-3 

20 Радмила Ковачевић 5-4 

21 Слађана Рашић 6-1 

22 Драган Ружић 6-2 

23 Милана Маринов 6-3 

24 Слађана Терзић Пекеч 6-4 

25 Сандра Плавшић 7-1 

26 Милан Марић 7-2 

27 Велимир Королија 7-3 

28 Зорица Спасојевић 7-4 

29 Маријана Дошен 8-1 

30 Славица Богишић 8-2 

31 Антонела Жужић 8-3 

32 Огњен Бербер 8-4 

 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органима управљања, 

директору и стручним органима школе. Начин избора Савета родитеља утврђен је Статутом 

школе. 

 

Програм рада Савета родитеља 
Време 

реализације 
Садржај сарадње Носиоци 

Септембар/октобар  Извештај о раду Савета родитеља Школе за школску 

2017/2018. годину и Годишњи извештај о раду 

школе за школску 2017/2018. годину 

председница Савета 

родитеља 

Избор председника и заменика Савета родитеља 

школе 

 

Предлог члана СР у орган управљања   

Годишњи план рада Школе за школску 2018/2019. 

годину 

психолог 

Изборни предмети - педагог 

Екскурзија и наставе у природи-  сагласност на 

програм- одређивање дестинација , дневница за 

наставнике  

директор 

Осигурање ученика, ужина - избор понуде  

Утврђивање износа накнаде за шк. библиотеку  

Директор, стручна 

служба  

Могућности учешћа родитеља и реализације 

васпитно-образовног задатка Школе 

педагог 

Новембар/децембар  Анализа успеха, владања и изостанака ученика у 

првом тромесечју 

педагог и психолог 

Сви текући послови /евентуални проблеми   

фебруар Анализа успеха, владања и изостанака ученика у 

првом полугодишту 

педагог и психолог 

Анализа постигнутих резултата у 

образовно--васпитном раду ученика на крају 

првогполугодишта 

директор Школе 

Безбедност ученика у школи педагог и психолог 

Април/мај  Успех и владање ученика крајем трећег тромесечја педагог и психолог 

Екскурзија и наставе у природи- разматрање директор Школе 
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извештаја  
јун Доношење Плана рада за школску 2018/2019. 

годину 

директор Школе 

Предлози за културну и јавну делатност школе у 

наредној школској години 

директор Школе 

 Изборни предмети- предлог   изборних п. у школи  Стручна служба 

 
План рада Стручног актива за развој школског програма 
Чланови Стручног актива за развој школксог програма су: Ђуро Буловић, Љиљана Кнежевић, 

Иван Лукић, Зорица Голубовић, Сандра Лугумерски, а  радом актива руководи Љубица 

Чичовачки. 

Стручни актив за развој школског програма предлаже наставничком већу на утврђивање: 

-предлог школског програма најкасније до 20. августа за наредну школску годину; 

-предлог мера за јединствен и усклађен рад са ученицима у образовном процесу  

-предлог допунских и додатних активности у циљу боље реализације прописаног наставног 

плана и програма по предметима; 

-предлог мерила и инструмената за вредновање резултата рада наставника и  стучних 

сарадника; 

-предлог мера за постизање бољих образовних и васпитних разултата ученика и 

-разматра и друга питања у вези развоја и побољшања школског програма по налогу 

наставничког већа и директора школе. 

 
 

Време 

реализације 

радног 

састанка 

 

Активности/Теме 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

август 2018. - Договор чланова актива о начину сарадње и 

раду тима 

- Доношење плана активности за 2018/2019. 

годину 

- Анализа рада актива током 2018/2019. 

Радни 

састанак 

Чланови стручног 

актива за развој 

школског програма 

август 2018. - Анализа измена у Закону о основном 

образовању које се односе на садржај 

школског програма, начелима његове 

израде, као и саставним деловима школског 

програма 

- Подела појединачних задужења члановима 

стручног актива за праћење  школског 

програма и месечних наставних планова 

- Израда упитника за наставнике  

Радни 

састанак 

Чланови стручног 

актива за развој 

школског програма 

октобар 

2018. 

- Извештај чланова тима о увиду у школски 

програм и наставне планове 

- Обрада података и анализа резултата 

упитника за наставнике 

- Предлог мерила за унапређивање школског 

програма 

Радни 

састанак 

Чланови стручног 

актива за развој 

школског програма 

јануар 2019. - Извештај чланова тима о реализацији 

школског програма и анализа на крају првог 

полугодишта 

- Увид у израђене планове за предстојећи 

период 

Радни 

састанак 

Чланови стручног 

актива за развој 

школског програма 
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- Извештавање Наставничког већа о донетим 

мерама за унапређење квалитета школског 

програма 

мај 2019. - Праћење учинка мера предвиђених за 

побољшање школског програма 

- Праћење законских одредби у вези са 

наставним планом и програмом 

Радни 

састанак 

Чланови стручног 

актива за развој 

школског програма 

јун 2019. - Праћење реализације школског програма и 

анализа на крају другог полугодишта 

- Увид у преглед педагошке документације и 

записника стручних већа, наставне планове, 

табеле реализације у дневницима рада 

- Анализа рада тима у претходном периоду и 

усвајање предлога за побољшање рада тима 

Радни 

састанак 

Чланови стручног 

актива за развој 

школског програма 

 

План рада Стручног актива за развојно планирање 
 

Стручни актив за развојно планирање је донео следећи план. 
Чланови Стручног актива за школско развојно планирање од фебруара 2018. су: Соња Крајина,Љиљана 

Кнежевић,  Николина Ковачић, Георги Лазаров  и Никола Агелопулос. Радом актива руководи Соња Крајина. 

Стручни актив за развојно планирање је донео следећи годишњи план: 

Време реализације Активности/ 

теме 

Начин реализације Носиоци реализације 

  до краја 1. квартала 

текуће школске 

године, односно до 

краја школске године  

  Унапредити образовно 

васпитни рад на основу 

анализе резултата 

ученика на завршном 

испиту и унапредити 

план припреме за 

завршни испит. 

  Извршити анализу 

резултата по 

предметима, нивоима 

задатака и одељењима.  

Поређење са 

прошлогодишњим 

резултатима. 

Израда плана 

припрема наставника 

за наредну школску 

годину. 

Организовање и 

извођење припремне 

наставе. 

  Стручна већа за српски 

језик, математику, природне 

и друштвене науке 

  почетком школске 

године и 

континуирано током 

године 

  Унапредити подршку 

ученицима којима је 

потребна додатна 

подршка. 

 

Обновити знања 

наставника о ИОП-у. 

Организовање 

семинара. 

Прилагођавање 

наставног материјала. 

Истицање успеха ових 

ученика. 

Подршка у учењу за 

ученике из осетљивих 

група. 

  Стручна служба, Тим за 

инклузију, директор, 

помоћник директора, 

учитељи, наставници, 

одељенске старешине 

до почетка школске 

године, па 

континуирано током 

године 

Достизати  циљеве 

образовања и васпитања 

који превазилазе 

садржај појединих 

наставних предмета. 

Стручно 

оспособљавати 

учитеље и наставнике 

за додатне садржаје у 

настави. 

Обезбедити 

материјалну базу. 

Заинтересовати 

ученике за додатни 

садржај у настави. 

директор, помоћник 

директора, Стручна већа, 

Педагошки колегијум, сви 

чланови Наставничког већа, 

учитељи, предметни 

наставници 
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Формирати Тим. 

Евалуирати 

оствареност циљева. 

континуирано током 

године 

Увести иновативне 

методе наставе, учења и 

оцењивања ученика. 

Увести нове начине 

рада. 

Успоставити живу 

корелацију између 

Актива  учитеља и 

предметних 

наставника. 

Пратити стручну 

литературу и примере 

из праксе колега. 

учитељи, предметни 

наставници, Стручна 

служба, Наставничко веће, 

Педагошки колегиј 

почетком школске 

године и 

континуирано током 

године 

Унапредити превенцију 

насиља и повећати 

сарадњу међу 

ученицима, 

наставницима и 

родитељима. 

Усвојити измене у 

школским 

Правилницима и 

упознати све актере са 

истим. 

Формирати вршњачки 

тим. 

Присуствовати 

предавањима МУП-а. 

Стручно усавршавање. 

Већа сарадња ученика, 

наставника и родитеља 

кроз едукативне 

садржаје. 

Побољшати осећај 

безбедности. 

Тим за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања, директор, 

помоћник директора, 

Стручна служба, одељенске 

старешине, Наставничко 

веће, Школски одбор, 

Вршњачки тим, ученици, 

учитељи, наставници, МУП, 

фондација «Тијана Јурић», 

помоћно особље, служба за 

безбедност 

од почетка школске 

године, 

континуирано током 

године 

Унапредити школску 

климу. 

Промовисати 

позитивно понашање 

ученика и успешност 

наставника. 

Иницирати активности 

од стране ученика. 

Естетски и 

функционално 

унапредити школски 

простор. 

Здравствено 

хигијенски унапредити 

школски простор. 

Израдити брошуру 

школе. 

директор, Стручна служба, 

ученици, одељенске 

старешине, наставници, 

дежурни наставници, 

помоћно особље 

током године Унапредити план 

стручног усавршавања 

наставника, стручних 

сарадника и директора. 

Обучавање за употребу 

електронског 

дневника. 

Унапредити 

компетенције за 

комуникацију и 

сарадњу. 

наставници, Стручна 

служба, директор, учитељи 

од септембра 

континуирано до 

краја школске године 

Унапредити план 

укључивања родитеља у 

рад школе. 

Учешће родитеља у 

планирању, раду и 

евалуацији. 

Њихова већа 

информисаност. 

Активација 

«Отворених врата». 

Учешће родитеља на 

ЧОС-е. 

Укључивање родитеља 

као едукатора и у 

наставници, одељенске 

старешине, родитељи 
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слободним 

активностима школе, 

прославама, 

трибинама, 

радионицама. 

септембар/октобар и 

континуирано током 

године 

Начинити план 

укључивања школе у 

националне и 

међународне развојне 

пројекте. 

Издвојити приоритете 

и потребе. 

Учешће у конкурсима. 

Израда пројекта. 

наставници, директор, 

Стручна служба 

од почетка школске 

године, 

континуирано до 

краја 

Унапредити план 

сарадње и умрежавање 

са другим школама и 

установама. 

Укључивање у 

АМРЕС. 

 Сарадња са другим 

школама и 

организацијама. 

наставници, учитељи, 

одељенске старешине 

од септембра, 

континуирано 

Унапредити превенцију 

осипања ученика. 

Већа медијска 

промоција школе. 

Формирање Тима. 

Унапредити рад 

продуженог боравка. 

Сарадња са 

Предшколском 

установом. 

одељенске старешине, 

наставници, Стручна 

служба, директор 

током целе године Начинити План 

напредовања и стицања 

звања наставника и 

стручних сарадника. 

Евиденција 

постигнућа. 

Упознавање са 

звањима, условима и 

поступцима за стицање 

истих. 

наставници, Наставничко 

веће 

* НачНачини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења:  
извештај са Одељенских већа, Наставничких већа, Стручног колегија, записници Стручних већа, 

записници са састанака Тима за инклузивно образовање, Дневници рада, записници са одржаних 

родитељских састанака, евиденција о слободним активностима ученика, документација ПП службе, 

евиденција одељенских старешина, инвентарске листе, административна документација, завршни 

рачун школе, записници Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, 

Правилник о понашању у школи, Правилник о дежурству наставника... 

 

План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој 

установе 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе образује директор школе и чине га: Ђуро 

Буловић, Олга Миловић, Љиљана Кнежевић, Зорица Голубовић, Александра Рашковић, 

Данијела Репман, Сенка Канурић, Соња Крајина, Сандра Плавшић (представник родитеља) и 

Николина Ковачић (представник локалне заједнице). 

. 

 

Активности  Време  

реализације  

Начин праћења  Носиоци активности 

Формирање базе 

планова, припрема и 

извештаја 

септембар Вођење евиденције о 

унетој 

документацији: 

Планови и припреме; 

Стручна и одељенска 

већа, записници 

Помоћник директора, 

стручна служба 

Праћење остваривања 

ГПРШ и ШП  

Два пута 

годишње, на 

Извештаји и 

записници 

Тим за развој школског 

програма 
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полугодишт

у и крају 

школске 

године 

Израда пројеката који су 

у вези са обезбеђивањем 

квалитета и развојем 

установе 

Током 

године 

Извештаји, 

записници, 

Тим за пројекте 

Праћење примене 

прописа шија је примена 

важна за обезбеђивање 

квалитета и развој 

школе 

Током 

године 

Извештаји, 

записници 

Чланови тима за 

обезбеђење квалитета и 

развоја 

Вредновање резултата 

рада наставника 

Током 

године 

Такмичења,  

Завршни испит,  

самовредновање 

Тим за самовредновање 

кључне области 

образовна постигнућа 

Прати и утврђује 

резултате рада ученика 

Током 

године 

Такмичења, табеле 

успеха,  

Годишњи тестови,  

Завршни испит 

Тим за самовредновање 

кључне области 

образовна постигнућа 

Тим прати остваривање 

стандарда постигнућа и 

остваривања 

међупредметних 

компетенција 

Април и јун 

2019. 

Резултати пробног и 

Завршног испита 

Тим за самовредновање 

кључне области 

образовна постигнућа 

 

 

План рада стручног већа наставника разредне наставе 
Задаци Стручног већа за разредну наставу су:  

1) припрема делове годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних целина 

и јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја и предмета у првом 

циклусу образовања;  

2) утврђује облике, методе и средства, као и коришћење адекватне школске опреме и 

наставних средстава;  

3) усклађује индивидуалне планове рада наставника у првом циклусу образовања;  

4) предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја;  

5) прати остваривање школског програма и даје предлоге за његово иновирање, измену и 

допуну;  

6) прати уџбеничку и другу литературу и даје предлог наставничком већу за њихово 

коришћење;  

7) обавља и друге послове који му законом, подзаконским актима и одлуком директора 

школе буду стављени у надлежност.  

За рад стручног већа за разредну наставу и спровођење одлука и задатака одговоран је 

руководилац стручног већа.  

О раду стручног већа за разредну наставу руководилац води записник, доставља га 

директору и Наставничком већу на увид приликом израде годишњег плана рада и приликом 

разматрања резултата рада.  

Чланови Стручног већа разредне наставе су наставници разредне наставе: Милојка 

Пејановић, Стеванија Кеча, Јелица Катанић, Александра Рашковић, Бранкица 

Вергаш-Марјановић, Јосип Тољ, Љиљана Челаревић, Зорица Петровић, Милена Крга, Стевка 

Љуба, Лепосава Маричић, Сандра Лугумерски, Данијела Репман, Љубица Чичовачки, Бранка 
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Витковић, Миле Марјановић,Марија Гуглета, Валентина Стојачић, Маја Тодоров 

Филиповић, Ведрана Пап Павићевић, а радом стручног већа руководи Мира Мартић. 

Време и место Садржај  Носиоци  

Август, 2018. Сомбор 1.Конституисање Већа 

учитеља 

2.План рада – активности у 

току школске године 

3.Стручно усавршавање 

учитеља 

4.Предлози и питања 

Веће учитеља 

Председник Већа учитеља 

Октобар, 2018. Сомбор 1.Обележавање Дечје 

недеље 

2.Посета позоришту 

3.Предавање: Учење 

Веће учитеља 

Председник Већа учитеља 

Педагог 

Јануар, 2019. Сомбор 1.Школска слава 

2.Анализа успеха и владања 

у току првог полугодишта 

3.Разно 

Веће учитеља 

Председник Већа учитеља 

Март, 2019. Сомбор 1.Сусрет учитеља и 

васпитача предшколске 

установе „Вера Гуцуња“ 

2.Такмичења: Рецитатори, 

Мислиша 

3.Договор о припреми 

приредбе за пријем првака 

4.Разно 

Веће учитеља 

Председник Већа учитеља 

Јун, 2019. Сомбор 1.Анализа успеха и владања 

на крају школске године 

2.Рекреативне наставе, 

екскурзије, посете,сарадња 

са локалном заједницом 

3.Предлози и питања 

Веће учитеља 

Председник Већа учитеља 

 

 

Програм Стручног већа учитеља продуженог боравка 
Чланови Стручног већа учитеља продуженог боравка су: Миле Марјановић, Бранка 

Витковић 

Председник стручног већа, Бранка Витковић 

 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализациије: 

Носиоци 

реализације 
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IX 

   

   

               XI 

  

 

  

I 

  

   

  

III 

  

  

V 

Усвајање Плана и програма 

Стручног већа ПБ 

Планирање васпитно – 

образованог рада 

Обележавање Дечје недеље 

Утврђивање бројног стања и 

кућног реда 

Планирање изложби 

Сарадња са учите-љима ђака ПБ 

Предлог за опремање учионице 

наставним средствима 

Развијање здравстве-не културе 

Развијање еколошке свести о 

очувању животне стредине   

Развијање хуманих односа 

између ученика 

  Учитељи у 

продуженом боравку 

  

  

Учитељи у 

продуженом боравку 

  

  

  

Учитељи у 

продуженом боравку 

  

  

Учитељи у 

продуженом 

боравку  

 
Стручна већа за области предмета 
Стручна већа чине наставници сродних наставних предмета. 

Задаци Стручног већа за област предмета су:  

1) припрема делове годишњег плана рада, утврђује распоред остваривања наставних целина 

и јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја и предмета;  

2) утврђује облике, методе и средства, као и коришћење адекватне школске опреме и 

наставних средстава;  

3) усклађује индивидуалне планове рада наставника;  

4) предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја;  

5) прати остваривање програма образовно васпитног рада , школског програма и даје 

предлоге за његово иновирање, измену и допуну;  

6) прати уџбеничку и другу литературу и даје предлог наставничком већу за њихово 

коришћење;  

7) обавља и друге послове који му законом, подзаконским актима и одлуком директора 

школе буду стављени у надлежност.  

За рад стручног већа и спровођење одлука и задатака одговоран је руководилац стручног 

већа кога сваке школске године одреди наставничко веће на основу плана задужења. 

О раду стручног већа руководилац води записник, доставља га директору и наставничком 

већу на увид приликом израде годишњег програма рада и приликом разматрања резултата 

рада.  

 
План рада Стручног већа за српски језик у школској 2018/19. години 
Председница Већа: Славица Плац 

Време 

реализације 

Активности/теме Начин 

реализације: 

Носиоци 

реализације 

август 2018. 

просторије 

Школе 

Израда годишњег плана рада  

 

Усклађивање годишњих и 

оперативних планова свих чланова 

Већа (с посебним освртом на 5. 

разред) 
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Уједначавање критеријума 

оцењивања и праћење 

образовно–васпитног кретања 

ученика  

 

Утврђивање распореда писмених 

задатака, контролних вежби и тестова 

 

Договор о организацији рада 

слободних активности (секције, 

додатна и допунска настава)  

 

Анализа личних планова стручног 

усавршавања за школску 2017/2018. и 

израда личних планова стручног 

усавршавања за школску 2018/2019. 

 

Договор о стратегијама подршке за 

инклузивно образовање, израда 

прилагођених планова 

 

Упознавање чланова Већа са 

Пилот-пројектом „2000 дигиталних 

учионица“ 

 

Договор о учешћу у пројекту 

„Читалићи“  

 

Договор око организације Европског 

дана језика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консултације, 

разговор, 

договор, 

анализа, 

програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наставници - 

чланови 

Стручног 

већа 

 

новембар 

2018. 

просторије 

Школе 

Сарадња са школским психологом 

ради боље мотивације ученика за 

учење 

 

Анализа успеха ученика након првог 

квартала и остварености стандарда 

 

Договор о међусобним посетама 

часова у циљу размене позитивних 

искустава 

 

Договор о начину праћења конкурса 

и узимању учешћа на истим 

 

Одржавање допунске и додатне 

наставе 

 

Договор о учешћу ученика на 

такмичењима 
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фебруар 

2019. 

просторије 

Школе 

Анализа успеха рада у наставним и 

ваннаставним активностима у првом 

полугодишту и остварености 

стандарда 

 

Договор око припреме, организације 

и реализације језичких и 

рецитаторских такмичења  

 

Договор око избора уџбеника за 

идућу школску годину 

 

јун 2019. 

просторије 

Школе 

Анализа успеха ученика на крају 

наставне године и сагледавање 

успешности рада Стручног већа за 

матерњи језик 

 

Анализа ефеката прилагођених 

планова за ученике из инклузивног 

образовања 

 

Анализа рада секција  

 

Анализа ефеката међусобних посета 

часовима 

 

Анализа успеха ученика на 

такмичењима 

 

Анализа успеха на завршном испиту 

 

Анализа учешћа у пројектима 

 
 

 

План рада стручног већа математике за школску 2018/2019. годину 
Чланови већа су Татјана Савић, Ивана Шијачић, а радом руководи Горана Дацић.  

 
Време и место Садржај Носиоци Начин 

остваривања 

Први квартал, школа 1. Конституисање већа 

2. Усвајање плана рада 

3. План допунске и додатне 

наставе 

4. Усклађивање 

критеријума оцењивања 

5. План набавке наставних 

средстава и литературе 

6. ИОП 

Ивана Шијачић,  

Татјана Савић 

Горана Дацић 

договор, 

дискусија, 

израда 

извештаја 

Други квартал, 

школа 

1. Анализа успеха ученика на 

крају првог квартала и у току 

првог полугодишта 

Ивана Шијачић,  

Татјана Савић 

Горана Дацић 

договор, 

дискусија, 

израда 
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2. Критеријум оцењивања 

3.Анализа набавке наставних 

средстава и литературе 

4. Квалитет наставе 

извештаја 

Трећи квартал, 

школа 

1. Анализа успеха ученика на 

крају првог полугодишта 

2. Анализа рада секција 

3. Остварени часови 

допунске и додатне наставе 

4. Планирање школских 

такмичења 

Ивана Шијачић,  

Татјана Савић 

Горана Дацић 

договор, 

дискусија, 

израда 

извештаја 

Четврти квартал 1. Недостаци у настави 

2. Анализа резултата 

такмичења 

3. Организација припремне 

наставе за завршни испит 

4. Организација припремне 

наставе за поправни испит 

5. Анализа рада Стручног 

већа у протеклој школској 

години 

Ивана Шијачић,  

Татјана Савић 

Горана Дацић 

договор, 

дискусија, 

израда 

извештаја 

 

План рада стручног већа за страни језик 2018./19. година 
Председница актива је Оливера Козлина 

Чланови Стручног већа су: Весна Ерцег, Васовић Јелена, Дева Хинић, Снежана Мишчевић, 

Ведрана Пап Павићевић, Маја Тодоров Филиповић. 

Време 

реализације 
Активности/теме 

Начин 

реализациије: 
Носиоци реализације 

Август, 2018. - План рада већа; 

- Договор око израде 

писмених задатака; 

- Организовање рада 

секција, допунске и 

додатне наставе; 

- План подршке 

ученицима са 

потешкоћама у 

учењу 

Састанак чланова 

тима (договор, 

анализа, 

консултације, 

разговор) 

Дева Хинић, Јелена 

Васовић,Маја 

Филиповић Тодоровић, 

Маја Јапунџић, Ведрана 

Павићевић, Оливера 

Козлина 

Септембар, 

2018. 

-Планирање активности 

за обележавање 

Европског дана језика; 

-Планирање активности 

за обележавање Дечије 

недеље; 

Састанак чланова 

тима (договор, 

анализа, 

консултације, 

разговор) 

Чланови већа 
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Октобар, 2018. - Уједначавање 

критеријума за 

оцењивање 

- Реализација и анализа 

спроведених 

активности поводом 

Дечије недеље 

- Разно 

Састанак чланова 

тима (договор, 

анализа, 

консултације, 

разговор) 

Чланови већа 

 

Новембар, 

2018. 

- Анализа постигнутог 

успеха ученика на 

крају тромесечја 

- Мере за побољшање 

успеха ученика 

- Припреме за такмичење 

Састанак чланова 

тима (договор, 

анализа, 

консултације, 

разговор) 

Чланови већа 

 

Децембар, 

2018. 

- Реализација 

програмских 

задатака и успеха 

ученика на крају 

полугодишта; 

- Анализа посећености 

допунске и додатне 

наставе; 

- Припрема за такмичење 

и организација 

школског такмичења 

из страних језика; 

- Разно 

Састанак чланова 

тима (договор, 

анализа, 

консултације, 

разговор) 

Чланови већа 

 

Фебруар, 2019. - Анализа школског 

такмичења из 

страних језика: 

- Организација 

општинског 

такмичења из 

страних језика; 

- Разно; 

Састанак чланова 

тима (договор, 

анализа, 

консултације, 

разговор) 

Чланови већа 

Март, 2018. - Анализа општинског 

такмичења из 

страних језика; 

- Организација окружног 

такмичења из 

страних језика; 

- Разно 

Састанак чланова 

тима (договор, 

анализа, 

консултације, 

разговор) 

Чланови већа 
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Април, 2019. - Анализа одржаних 

такмичења; 

- Успех ученика и 

реализација 

програмских 

садржаја на крају 

тромесечја; 

- Избор уџбеника за 

наредну школску 

годину; 

Састанак чланова 

тима (договор, 

анализа, 

консултације, 

разговор) 

Чланови већа 

Јун, 2019. - Анализа успеха 

ученика на крају 

школске године; 

- Реализација и анализа 

плана рада  стручног 

већа; 

- Доношење плана рада 

већа за наредну 

школску годину: 

- Разно 

Састанак чланова 

тима (договор, 

анализа, 

консултације, 

разговор) 

Чланови већа 

* Начини праћења реализације програма стручног већа и носиоци праћења: 

Вођење евиденције кроз записник за сваки одржани састанак. 

 

План рада стручног већа друштвених наука 2018/19. 

Председник стручног већа Бојана Голубовић 
 

Време 

реализације 

Активности  

/теме 

Начин 

реализациије: 
Носиоци реализације 

Август 2018, 

 просторије школе 

1. Израда Плана рада Већа 

2. План за обележавање 

Дечије недеље 

3. Израда плана ажурурања 

интернет сајта школе 

4. Договор о стручном 

усавршавању 

5.Организовање иницијалног 

теста 

Договор, подела 

задужења, 

Разговор о 

појединачним 

плановима стручног 

усавршавања за 

2018/19. 

Договор о реализацији 

и анализи иницијалног 

теста 

 Наставници историје и 

географије 

 

Октобар 2018, просторије 

школе 

1.Анализа иницијалног теста 

2.План допунске наставе 

3. Инклузивна настава 

4. Искуства примене паметне 

табле у настави 

5..Фестивал науке 

6. Стручно усавршавање 

Разговор о 

резултатима 

иницијалних тестова, 

Усаглашавање 

термина одржавања 

допунске наставе,  

Разговор о 

напредовању ученика 

по ИОП и 

индивидуализованој 

настави 

Дискусије о присуству 

угледним часовима 

План одласка на 

Фестивал науке 

Наставници историје и 

географије 

 

Децембар 2018, просторије 1. Израда распореда Договор о терминима Наставници историје и 
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школе допунске наставе за време 

зимског распуста 

2.Стручно усавршавање 

3. Корелација наставе 

историје и географије 

4. Тематска недеља – Свети 

Сава 

 

допунске наставе 

 Електронски 

портфолио  

 Разговор о могућим 

слободним ученичким 

активностима у 

настави историје и 

географије     током 

текуће школске 

године,како би 

ученици повезивали 

стечена знања из 

наведених    предмета 

 

 

 Подела задужења и 

активности 

географије 

 

Фебруар 2019 , просторије 

школе 

1.Анализа успеха на крају 

првог полугодишта 

2.Школских такмичења из 

историје и географије. 

3. Набавка наставних 

средстава 

4. Стручно усавршавање 

5.Учешће у обележавању 

Еколошког дана 

 Договор о  

припремама ученика и 

организовање 

школских такмичења 

из историје и 

географије. 

Договор о потребним 

наставним средствима 

и начину 

превазилажења 

недостатка истих 

 На који начин 

обележити Еколошки 

дан 22.март (Дан воде) 

Наставници историје и 

географије 

 

Април 2019, просторије 

школе 

1. Анализа успеха на крају 

трећег квартала 

2. Стручно усавршавање 

3. Припреме за такмичења 

4. Извештај о обележавању 

Еколошког дана 

 Дискусија на тему 

допунске наставе 

Дискусија о посећеним 

угледним часовима 

 Евиденција 

постигнућа на 

досадашњим нивоима 

такмичења 

Наставници историје и 

географије 

 

Јун 2019, 

 просторије школе 

1.  Извештаји наставика о 

одржаном стручном 

усавршавању 

2. Анализа пробног завршног 

испита за ученике осмог 

разреда  

3. Извештаји о посетама  

установама културе, 

програмима, активностима 

на нивоу локалне заједнице 

4. Извештај са такмичења 

5.Предлози плана и програма 

рада Стручног већа наредне 

школске године 

Дискусија о одржаним 

семинарима 

Неформални облици 

стручног усавршавања 

Дискусија о 

резултатима  пробног 

комбинованог теста 

Усаглашавање 

критеријума са 

образовним 

стандардима 

Наставници историје и 

географије 

 

Август 2019, 

 просторије школе 

1. Анализа завршног испита 

2. Анализа проблема у 

настави у протеклој 

школској години 

3. Анализа рада Актива 

Дискусија,  

Израда плана 

активности за наредну 

годину 

 

Наставници историје и 

географије 

 

* Руководилац Актива је Бојана Голубовић, а чланови су Мирјана Јовановић, Сенка Канурић и Иван Лукић.  
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План рада стручног већа природних наука за школску 2018/2019. 
годину 

    Време и место 

 

Садржај Начин остваривања плана Носиоци 

Август 2018.  

просторије школе 

1. Израда плана 

рада, усклађивање 

планова рада, 

корелације и 

евиденција осталих 

облика рада са 

ђацима 

 

2. Договор о 

стручном 

усавшавању 

 

3. Набавка 

наставних 

средстава 

 

4. План угледних 

часова чланова 

већа 

 

5. Усаглашавање 

захтева прима 

ученицима и 

критеријума 

оцењивања 

 

6. Извештај са 

поправног испита 

за школску 

2017/18. 

 

7. Приступ у раду 

са ученицима који 

тешко савладају 

програм 

 

8. Подршка 

талентима 

 

Договор о раду, 

подела задужења. 

 

Разговор о 

појединачним 

плановима стручног 

усавршавања за 

2018/2019. 

 

Договор о 

прибављеним и  

потребним наставним 

средствима.  

 

Усаглашавање 

одржавање угледних 

часова.  

 

Дискусија о 

критеријумима 

оцењивања и 

усаглашавање истих. 

 

Наставник физике и 

биологије извештава 

остале чланове актива 

о исходима поправног 

испита из физике и 

биологије. 

 

Чланови су 

дискутовали  и 

подсетили се 

процедуре поступања 

са ученицима који 

тешко савладају 

програм. 

 

 

Разговор о ученицима 

који ће похађати 

програм ИС ''Петница'' 

чланови актива 

Септембар 2018. 

просторије школе 

1. Договор о 

међусобним 

посетама часова у 

циљу размене 

позитивних 

Дискусија и договор 

око посете часова 

чланова веће, а које се 

не односе на 

угледне/огледне 
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искустава часове. 

Октобар 2018. 

просторије школе 

1. План допунске и 

додатне наставе 

 

2. Инклузивна 

настава 

 

3. Фестивал науке у 

Сомбору 

 

4. Фестивал науке у 

Београду 

 

5. План рада 

секција 

 

 

Усаглашавање 

термина одржавања 

допунске и додатне 

наставе. 

 

Анализа напредовања 

ученика који раде по 

посбеном програму 

(ИОП)  

 

Планирање и 

припремање учешћа 

на ФН у Сомбору. 

 

Планирање одласка на 

Фестивал науке у 

Београд.  

чланови актива 

Новембар 2018. 1. Анализа успеха 

на крају I квартала 

 

 

Анализа успеха на 

крају I  квартала и 

предлог мера 

унапређења. 

чланови актива 

Децембар 2018. 

просторије школе 

1. Израда 

распореда 

допунске наставе 

за време зимског 

распуста. 

 

2. Анализа 

постигнућа  

ученика на крају I 

полугодишта. 

 

3. Припрема за 

такмичења. 

Договор о терминима 

допунске наставе  за 

време зимског 

распуста. 

 

Планирање такмичења 

на нивоу школе. 

чланови актива 

Јануар 2019. 1. Анализа 

обављене допунске 

наставе за време 

распуста. 

 

2. Планирање 

ваннаставних 

активности за II 

полугодиште 

Дискусија на тему 

допунске наставе. 

 

Подсећање на план 

ваннаставних 

активности. 

 

 

Фебруар 2019. 

просторије школе 

1. Договор око 

избора уџбеника за 

наредну школску 

годину 

Дискусија о избору 

уџбеника за наредну 

школску годину. 

Прављење листе 

одабраних уџбеника и 

прослеђивање листе 

надлежним органима 

чланови актива 
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школе. 

Март 2019. 

просторије школе 

1. Припреме за 

такмичења 

 

2. Анализа успеха 

на крају III 

квартала 

Евиденција 

постигнућа на 

школским 

такмичењима, 

планирање даљих 

припрема за 

општинска/окружна 

такмичења. 

 

Анализа успеха на 

крају III квартала и 

предлог мера 

унапређења. 

чланови актива 

Април 2019.  

просторије школе 

1. Стручно 

усавршавање 

 

2. Фестивал науке у 

Новом Саду 

Дискусија о 

посећеним угледним 

часовима. 

 

Дискусија о, до тада, 

похађаним 

програмима стручног 

усавршавања. 

 

Планирање одласка на 

Фестивал науке у 

Нови Сад. 

чланови актива 

Мај 2019.  

просторије школе 

1. Извештаји са 

одржаних 

такмичења 

 

2. Анализа пробног 

завршног испита 

 

3. Планирање 

припремне наставе 

за завршни испит 

 

4. Извештаји 

наставника о 

одржаним 

ваннаставним 

активностима 

Дискусија о 

резултатима пробног 

завршног испита – 

комбиновани тест 

 

Чланови износе своје 

планове припреме 

осмака за завршни 

испит.  

 

Дискусија о одржаним 

ваннаставним 

активностима. 

чланови актива 

Јун 2019. 

просторије школе 

1. Извештаји 

наставника о 

похађаним 

програмима 

стручног 

усавршавања 

 

2. Извештај о 

резултатима 

Дискусија о 

похађаним 

програмима стручног 

усавршавања у 

протеклој ш.г.  

 

Прављење листе 

потребних помоћих и 

наставних средстава за 

чланови актива 
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завршног испита 

 

3. Могућности 

опремања кабинета 

за наредну 

школску годину 

 

4. Извештаји о 

посетама, 

програмима, 

активностима на 

нивоу локалне 

заједнице 

 

5.Усаглашавање 

критеријума са 

образовним 

стандардима 

 

6. Анализа рада 

секција  

кабинетску наставу. 

 

Неформални облици 

стручног усавршавања 

у протеклој ш.г. 

 

Дискусија о 

успешности рада 

секција. 

 

Август 2019. 

просторије школе 

1. Анализа 

проблема у настави 

у протеклој 

школској години. 

 

2. Анализа рада 

Стручног већа. 

 

3. Планирање 

припремне наставе 

за поправни испит 

(по потреби) 

Израда плана 

активности за наредну 

годину. 

чланови актива 

 

Чланови Стручног већа природних наука су:  

• Бела Блашковић – наставник физике, 

• Марија Малбаша – наставница биологије, 

• Јелена Зурковић – наставница хемије, 

• а радом већа руководи Ена Хорват – наставница биологије. 
 

 

План рада стручног већа за Техничко и информатичко образовање за 
школску 2018/2019. годину 

Време и место  Садржај  Носиоци Начин 

остваривања 

Август 2018. 1. Конституисање актива,  

2. План рада,  

3.Подела ученика на групе 

4.Потребе наставних средстава и 

литературе, 

5.Планстручногусавршавања 

Александра 

Радуловић,Милош 

Мишчевић, Милић 

Чабраја 
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6.Разно  

Септембар 

2018. 

1.Критеријуми за оцењивање 

ученика 

2.Секције – поделе по 

наставницима 

Александра 

Радуловић,Милош 

Мишчевић, Милић 

Чабраја 

 

Октобар 2018. 1.Корелација са другим 

предметима 

2.Посета фестивалу науке 

(Београд, 2018.) 

Александра 

Радуловић,Милош 

Мишчевић, Милић 

Чабраја 

 

Јануар, 

фебруар 2018. 

1.Taкмичење ученика 2.Разно Александра 

Радуловић,Милош 

Мишчевић, Милић 

Чабраја 

 

Мај,јун 2018. 1. Aнализа успеха ученика  

2. Подела часова по натавницима 

за следећу школску годину  

3.Разно 

Александра 

Радуловић,Милош 

Мишчевић, Милић 

Чабраја 

 

Радом стручног већа у школској 2018/2019. години ће руководити Милош 

Мишчевић.Чланови већа су: Чабраја Милић, Радуловић Александра и Маја Јапунџић.        
 

План рада стручног већа за уметност, културу и спорт за школску 2018/2019. 
годину 

Програмски садржај Време 
реализације 

Нoсиoци активности 

1. Анализа оперативних планова по месецима 
2. Усаглашавање  критеријума пцеоиваоа 
3. Планираое  стручнпг усавршаваоа, вертикалнпг и 
хпризпнталнпг са ппсебним акцентпм на прганизацији 
кпрелативних пгледних часпва 
4. Идентификација ученика за Инклузивнп пбразпваоа 
5. Планираое  секција и нпсипци активнпсти истих 
6.Извештај п реализацији прпграма секција, 
заинтереспванпст ученика и даљи планпви 
7. Мптивисаое  ученика за укључиваое  у ваннаставне 
друштвене активнпсти 
8.Дпгпвпр п прганизацији шкплскпг такмичеоа  у малпм 
фудбалу 
9.. Израда месечнпг извештаја п раду Стручнпг већа 

Септембар Чланови стручног већа 

1. Анализа успеха ученика и рада на ппчетку шкплске 
2017./ 2018. 
2.Организпваое  трибина на тему фер-плеј пднпса 
3. Узајамне ппсете и видпви сарадое (деца из сепских 
шкпла, наших истурених пдељеоа  и деца из централне 
шкпле) 
4.Организација такмичеоа 
5.Реализација такмичеоа. 

Нпвембар Наставници физичкпг 
васпитаоа 

6. Анализа ИОП-а 
7. Израда месечнпг извештаја п раду Стручнпг већа 
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1. Анализа успеха на крају првпг пплугпдишта 
2. Извештај п реализацији секција 
3. Анализа пдржаних и ппсећених пгледних часпва 
4. Организпваое  Дана шкпле 
5. Извештаји п ппсећеним семинарима 
6. Анализа ИОП-аи предлпзи мера, метпда, техника за 
бпљи рад са ученицима кпји рад пп ИОП-у, са ппсебним 
псвртпм на надарене ученике 
7.Израда месечнпг извештаја п раду Стручнпг већа 

Јануар Чланпви Стручнпг већа 

1. Анализа успеха ученика и извештај п педагпшкп- 
инструктивнпм 
раду 
2. Анализа успеха ученика кпји раде пп ИОП-у са 
ппсебним псвртпм на надарене ученике 
3. Анализа пгледних часпва 
4. Организпваое  акција са циљем пкупљаоа  и 
развијаоа припаднпсти кплективу кпд заппслених 
(екскурзије, излети,термини за сппртскп -рекреативне 
активнпсти) 
5.Извештај п пдржаним приредбама 
6. Ппмпћ у прганпзпваоу  сппртских активнпсти у шкпли 
7. Анализа извештаја п ппстигнућима ученика на 
такмичеоима  и припрема за наредни нивп 
8. Израда месечнпг извештаја п раду Стручнпг већа 

Април Члнпви Стручнпг већа 

1. Анализа успеха ученика на такмичеоима 
2. Анализа пгледних часпва и стручнпг усавршаваоа  на 
нивпу 
Стручнпг већа 
3.Вреднпваое  квалитета рада наставника 
4. Анализа рада тимпва за вршоачку ппдршку пп 
пдељеоима 
5. Анлиза примене стандарда п пцеоиваоу за пснпвнп 
пбразпваое 

Мај Чланпви стручнпг већа 
Прпфеспри кпји су 
пдржали пгледне часпве 
председник тима за 
сампвреднпваое 

6. Израда месечнпг извештаја п раду Стручнпг већа   

1. Анализа успеха на крају шкплске2018./ 2019. гпдине, 
и извештај п 
педагпшкп- инструктивнпм раду 
2. Сарадоа са тимпм за сампвреднпваое 
3. Анализа рада Стручнпг већа у шкплскпј 2018./ 2019. 
4. Анлиза ппстигнућа ученика кпји су радили пп ИОП-у 
5. Израда месечнпг извештаја п раду Стручнпг већа 

Јун Члнпви стручнпг већа 

1. Анализа дпсадашоег рада већа 
2. Анализа акципних планпва тимпва за ИО, РШП и 
Сампвреднпваое 
3. Састављаое   и усвајаоеплана  рада Стручнпг већа за 
наредну шкплску гпдину 
4. Израда пквирнпг плана стручнпг усавршаваоа 
5. Ппдела задужеоа  за наредну гпдину 
6. Израда Глпбалних планпва 

Август  
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Чланови Стручног већа за уметност, културу и спорт су: Зоран Петков, Данијела Кујунџић Додек, Рената 

Цветков, Соња Крајина, а радом већа руководи Никола Анђелковић . 

 

План рада стручног већа вероучитеља 
Чланови актива су: Розмари Мик, Страхиња Николић. 

 

Времереализа

цијерадногсас

танка 

 

Активности/Теме 

Начин 

реализације 

Носиоциреализације 

Први квартал Доношење плана рада већа 

Израда месечних и годишњих планова 

Молебан поводом почетка школске године 

Посета манастиру  

 Тијана Шарчански, 

Влада Ђурковић и 

Розмари Мик 

Други квартал Прављење обележивача за књиге и честитке 

поводом празника Материце 

Прирпема за школску славу Свети Сава 

Божићнапредстава 

 Тијана Шарчански, 

Влада Ђурковић и 

Розмари Мик 

Трећи квартал Прослава школске славе Свети Сава 

Прављење плаката поводом највећих 

хришћанских празника 

Припрема за Велики пост, презентација посне 

хране  

Семинар стручног усавршавања у верским 

заједницама 

 Тијана Шарчански, 

Влада Ђурковић и 

Розмари Мик 

Четврти 

квартал 
Припрема за такмичење из веронауке и 

такмичење 

Учествовање у Литији за Врбицу 

Радионица фарбања ускршњих јаја и изложба 

Годишња изложба икона и свих радова који су 

рађени, посета манастирима Фрушке Горе 

 Тијана Шарчански, 

Влада Ђурковић и 

Розмари Мик 

 

План Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и 
занемаривања 

Васпитно-образовна установа је дужна да сваком детету осигура безбедне и оптималне 

услове за несметан боравак и рад, као и заштиту од свих облика насиља, злостављања и 

занемаривања. 

По Конвенцији Уједињених нација о правима детета, заштита се односи на: 

⚫ физичко и ментално насиље, злоупотребу и занемаривање деце 

⚫ све облике сексуалног злостављања и искоришћавања деце 

⚫ отмицу и трговину  децом 

⚫ све облике искоришћавања штетних по било који вид дететове добробити 

⚫ нехумане и понижавајуће поступке кажњавања. 

 

На основу међународног документа Конвенције о правима детета и документима које је 

усвојила Влада Републике Србије (Национални план акције за децу и Општи протокол за 

заштиту деце од злостављања и занемаривања), Посебног протокола за заштиту деце и 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, 

Приручника за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика, («Сл. гласник РС» 

бр. 72/2009) Тима за заштиту ученика од насиља на седници Наставничког већа одржаној 

дана 15. августа 2018. год. доноси: 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНЕ 
Активност Динамика Носиоци активности 

Формирање Тима и упознавање са Август, септембар Тим 
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протоколом за аштиту деце и ученика од 

насиља 

Усвајање плана рада Септембар Координатор и чланови тима 
Израда анекса Програма за заштиту ученика од 

насиља 

септембар 2018. Тимза заштиту ученика од 

насиља 

Упознавање ученика са правилима 

понашања у Школи и последица кршења 

правила понашања 

Септембар / 

октобар 

Одељенске старешине 

Упознавање родитеља са правилима 

понашања у Школи 

Септембар / 

октобар 

Одељенске старешине, 

педагог и психолог на Савету 

родитеља 

Информисање родитеља о активностима 

Тима и могућности тражења помоћи од Тима 

Септембар / 

октобар 

Педагошко психолошка 

служба на Савету родитеља 

Имплементација теме безбедности у наставни 

садржаја  

током школске 

2018/19. год 

Тим предметни наставници 

Активности ученика на спортским секцијама током школске 

2018/19. год 

Наставници физичког 

васпитања 

Праћење остваривања превентивних 

активности Тима 

квартално Члан Тима,  

Обука наставног и ненаставног особља 

“Безбедност деце на интернету у сарадњи са 

родитељима” 

Септембар - октобар, 

2018.  

Водитељи акредитованог 

семинара 

Стручно усавршавање на теме Побољшање 

комуникације ученика и наставник 

током школске 

2018/19. год 

Управа,ПП служба,наставници 

и Тим 

Евидентирање стручног усавршавања из 

области безбедности ученика 

током школске 

2018/19. год 

Секретар Школе 

Организовање сусрета ученика са са 

здравственим радницима,социјалним радником 

и МУП-ом 

током школске 

2018/19. год 

Управа,ПП служба, наставници 

и Тим 

Евиденција сарадње школе са здравственим, 

социјалним установама и МУП-ом 

током школске 

2018/19. год 

Психолог, педагог 

 

Примена утврђених поступака и процедура у 

ситуацијама насиља 

током школске 

2018/19. год 

Тим за заштиту ученика од 

насиља 

Евидентирањеслучајева насиља и чување 

образаца евиденције насилног понашања 

током школске 

2018/17. год 

Педагог и психолог 

Истраживање о врстама и учесталости насиља у 

школи 

током школске 

2018/19. год 

Тим за заштиту ученика од 

насиља 

Сарадња са релевантним службама током школске 

2018/19. год 

ПП служба, директор школе 

Подршка ученицима који трпе насиље током школске 

2018/19. год 

ПП служба 

Рад са ученицима који врше насиље током школске 

2018/19. год 

ПП служба 

Оснаживање ученика који су посматрачи 

насиља да конструктивно реагују 

током школске 

2018/19. год 

ПП служба 

Формирати вршњачки тим Новембар 2018 Директор, ПП служба 

Предавање на радитељским састанцима на тему 

безбедности ученика  

током школске 

2018/19. год 

ПП служба 

Анализа стања безбедности у Школи и 

броја пријављених случајева насиља 

Квартално Директор, чланови тима 

Информисање родитеља, чланова Школског 

одбора и Наставничког већа о анализи стања 

безбедности у Школи 

Квартално Директор, чланови тима 

Радионице за ученике на тему ненасилног 

решавања конфликта (превенција насиљ) 

Новембар / 

децембар 

Педагог и психолог 

Радионице “Дигитално насиље” током школске 

2018/19. год 

Педагог и психолог, помоћник 

директора 

Рад на Унапређењу Правилника о дежурству 

наставног и ненаставног особља 

Новембар / децембар Директор, чланови тима 
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Упознавање са извештајима о спроведеном 

самовредновању стандарда квалитета 5.3 

Школа је безбедна средина за све. 

Јануар / фебруар Тим зашколско развојно 

планирање 

Анализа рада Тима за заштиту ученика од 

насиља, занемаривања и злостављања 

полугодишње Координатор и чланови тима 

Информисање родитеља, чланова 

Школског одбора и Наставничког већа о 

Извештају рада Тима 

полугодишње Координатор и чланови тима 

 

У склопу сарадње Министарства унутрашњих послова и Министарства, просвете науке и 

технолошког развоја, у школи ће се реализовати Програм “Основе безбедности деце” са 

циљем стицање нових и унапређење старих знања, вештина и ставова ради подизања 

безбедоносне културе ученика. У Програм ће бити укључени сви ученици 4. и 6. разреда. 

Програм ће се реализовати током школске 2018/2019. године на часовима одељенског 

старешине. Предвиђене су следеће теме: 

⚫ Безбедност деце у саобраћају 

⚫ Полиција у служби грађана, 

⚫ Насиље као негативна појава, 

⚫ Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола, 

⚫ Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, 

⚫ Превенција и заштита деце од трговине људима и 

⚫ Заштита од пожара, техничко-технолошких опасности и природних непогода.  

Програм ће реализовати предавачи запослени у Министарству унутрашњих послова. 

 

Овим планом Тим за заштиту ученика прописује план својих активности у школској 

2018/2019. години, одређује носиоце тих активности и време њихове реализације 

реализације. 

 

Чланови Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања су:  
 Марија Гуглета, Љиљана Челаревић,   

• Љиљана Кнежевић, психолог 

• Олга Миловић, педагог 

• Зорица Голубовић, педагог 

• Ђуро Буловић, директор 

• Љиљана Шћепановић, секретар школе 

• Николина Ковачевић, представник локалне заједнице 

• Зоран Броћиловић, школски полицајац 

• Душан Огризовић, представник Савета родитеља 

• Никола Агелопулус, представник Ђачког парлчамента 

• Зоран Петков, професор физичког васпитања 

• Бела Блашковић, професорфизике 

• Горана Дацић, професор математике 

• Јелица Катанић, професор разредне наставе 

• Љиљана Челаревић, професор разредне наставе 

• Марија Гуглета, професор разредне наставе 

 

Задаци чланова тима 

Евиденцију о случајевима насиља води, пре свега, одељењски старешина/наставник, 

стручна служба, а цео Тим уколико се укључује у интервенисање. 

Тим за заштиту ученика од насиља прикупља документацију о случајевима насиља који 

захтевају његово укључивање. Књигу евиденције Тима води секретар школе, а  обрасце  
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пријаве чува стручна служба.  

Ради свеобухватног увида, потребно је анализиране укупне податке (број, облике 

насилног понашања и предузете мере) достављати стручној служби, Тиму и директору 

установе. 

У обрасце, договорене на нивоу установе, уписује се: шта се догодило, ко су учесници, 

какоје пријављено насиље, какве су последице, који су исходи предузетих корака, на који 

начин су укључени родитељи, разредни старешина, стручна служба, професионалци из 

других институција, као и начини на који ће ситуација бити праћена итд. 

Посебну улогу у Тиму у случајевима насиља имају педагог и психолог:  

⚫ уочава случајеве насилног понашања; 

⚫ покреће процес заштите детета, реагује одмах; 

⚫ обавештава одељењског старешину и сарађује са њим; 

⚫ по потреби, разговара са родитељима; 

⚫ пружа помоћ и подршку деци/ученицима, наставницима; 

⚫ разматра случај (2. и 3. ниво) и осмишљава мере заштите; 

⚫ обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте предизетих мера; 

⚫ по потреби, сарађује са другим установама; 

⚫ евидентира случај. 

Тим установе (сви чланови) анализира ресурсе установе који могу допринети ефикасној 

превенцији насиља (садржаји у библиотеци установе, стручни материјали из личних 

библиотека и датотека наставног особља, приручници са разних обука, попис обука које су 

запослени похађали последњих година и стечена знања и вештине запослених у 

доменупревенције и уопште рада на смањењу насиља, број запослених који активно користе 

знања и вештине стечена на обукама, број запослених који немају попуњен фонд радног 

временаи оних којима је тај фонд превише попуњен, преглед ангажованости на разним 

наставними ваннаставним активностима, одабир посебно сензибилисаних за рад са колегама, 

сародитељима, са децом/младима и сл.); све уз предлог потребних обука како би се псотојећи 

ресурси оснажили. 

На основу резултата анализе насиља у установи и постојећих ресурса, Тимсачињава 

Програм заштите деце од насиља, уз временско трајање и динамику примене програма. 

На програму раде сви чланови, нормативни део - предлог програма припремају психолог 

и секретар. 

 Програмом Тим дефинише: 

⚫ Програм Интервентних активности у складу са Нивоима ризика/насиља из Протокола и 

Програма заштите. 

⚫  Дефинише се и успоставља ланац одговорности за ситуације насиља,формира 

унутрашња заштитна мрежа,затим план праћења, евидентирања и документовања, као и 

план израде потребнедокументације и процедура примене заштитних мера. 

 

Тим, уз подршку осталих чланова колектива, развија индикаторе за праћење 

Програма заштите од насиља и Интервентних мера и политике у случајевима када се насиље 

догоди.Предлаже који члан колектива ће бити одговоран за комуникацију са медијимаи 

учествује у изради ефикасног програма сарадње са медијима. Утом смислу Тим одређује да је 

директор представник школе за медије који ће одговарати на питања новинара. Тим усваја 

овај програм сарадње са медијима: 

Изјаве медијима треба да буду кратке и да садржечињенице, претпоставке треба 

избегавати. Остало особље треба да упути новинаре названичног представника за медије. У 

том смислу директор ће обавестити особље да нису у обавези и да не треба (без консултације 

са њим) да одговарају на питања из медија. 

У случају кризе, директор процењује да ли и како новинарима треба доставити 

саопштење за медије, у коме су наведенечињенице, име званичног представника за медије, 

као и предлог за евентуалне интервјуе. Развијајући сталну проактивну сарадњу са 



 

 85 

медијимамогу се спречити проблеми.То помаже успостављању правила сарадње током 

кризе. Школа има право да ограничи приступ медијима свом особљу и ученицима у време 

наставе. Потребно је да установа води рачуна оутицају новинских прича на децу/ученике или 

породицу погођену датом кризом, илинесрећом. Директор ће инсистирати  да репортери 

поштују приватност и право деце/ученика и особља.Не дају се било какве информације о 

детету које је трпело насиље док породица небуде информисана и док не да своју сагласност 

о пружању информација. Све информације које се дају медијима требало би да буду 

потврђене и проверене. 

Тим ће обавестите медије (директор) и родитеље (психолог и педагог) о посебним 

начинима рада који ступају на снагу како бисе носили са кризом и нашли праву меру 

извештавања јавности. 

Тим (Председник тима, педагог) у сарадњи са наставницима сачињава план сарадње 

школе са породицом. План сарадње са локалном заједницом ипојединачним институцијама 

ради успостављања спољашње заштитне мреже и узајамнеподршке и сарадње у случајевима 

када је она потребна (полицајац, представник савета родитеља). 

Тим са колективом сачињава план за унапређење квалитета редовних активности 

установе, редовних и других облика рада са децом/младима и њиховим породицама, као 

ииндикаторе за праћење континуираног унапређивања квалитета. У овом посебно 

ангажовати представника ученичког парламента и анимирати ђачки парламент. 

У том смислу Тим предлаже Листу идеја и акција као модел превентивног деловања, у 

који су укључена деца:  

• Дан толеранције 

• Хуманитарне акције 

• Рубрика у школском часопису 

• Страна на сајту школе 

• Зидне новине 

• Спортска такмичења и фер-плеј турнири 

• Кооперативни турнири и такмичења 

• Квизови 

• Школски зид за графите 

• Ученичке журке и прославе са саморегулацијом дисциплине 

• Акције „У туђим ципелама“, „Под туђом капом“ и сл. за децентрацију и неговање 

емпатичности и инклузивног приступа 

• Упознавање са различитим културама у свим облицима рада и путем свих врста 

медија 

• Обележавање пригодних датума - Дан школе. Дечија недеља итд. 

• Наградни конкурси (ликовни, литерарни,музички, ) - на нивоу школе, локалне 

заједнице,општине, града...) 

• Посете пригодним позоришним и биоскопским представама (разговор о томе, цртежи, 

дебате...) 

• Изложбе (ликовни, литерарни радови, примењена уметност...) 

• Такмичења (нпр. Ко је бољи навијач, Бон тон навијача....) 

Акције за одрасле :  

• Организовање сусрета деце и запослених са експертима за област превенције насиља 

(лекари, психолози, СОС волонтери) 

• Подстицање и награђивање актера добре праксе (сајт, пригодне награде...) 

• Промоција литературе о овој теми (текстова из часописа, новине, превођење текстоваса 

страних сајтова, часописа) 

• Постери 

• Час ОС/ОЗ 

• Хуманитарне акције и мере солидарности за угрожене породице 
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Програм тима за инклузивно образовање 
Чланови Тима за инклузивно образовање су:  

• Љиљана Кнежевић, психолог 

• Олга Миловић, педагог 

• Зорица Голубовић, педагог 

• Ђуро Буловић, директор 

• Љубица Чичовачки, професор разредне наставе 

• Данијела Репман, професор разредне наставе 

• Славица Плац, професор српског језика 

• Стевка Љуба, професор разредне наставе 

• Далиборка Фргић, представник Савета родитеља. 

Радом Тима руководи Олга Миловић, педагог. 
Задаци Тима за инклузивно образовање:  

• Утицај на свест родитеља и институција о неопходности укључивања све деце у 

образовни систем, 

• Вођење евиденције о ученицима са посебним потребама, 

• Стручно усавршавање наставног кадра и континуирана подршка у процесу инклузије 

и 

• Стварање погодног амбијента за прихватање свих различитости и укључивање деце у 

систем образовања 

 

Активност Време реализације Носиоци 

Усвајање плана рада Тима за 

инклузивно образовање 

Педагошки 

колегијум и 

Наставничко веће 

септембар 

Имплементација плана активности 

тима за ИО у Школски програм 1., 

3., 5., 6. и 7. разреда 

Тим за развој ШП и 

мали ИОП тимови 

септембар 

Упознавање Савета родитеља са 

планом Тима за инклузивно 

образовање 

Директор, Тимза 

ИОП 

октобар 

Евиденција деце са посебним 

потребама и анализа уписа 

ученика у 1. разред 

Стручна служба, Тим 

за ИОП 

Август - септембар 

Процена за додатну подршку за 

остваривање ИОП-а и ангажовање 

педагошког асистента 

Тим за ИОП, 

директор 

септембар 

Израда и усвајање ИОП-а   Одељенско веће 1., 

3., 5., 6. и 7. разреда 

разреда, Педагошки 

колегијум, 

Наставничко веће 

септембар 

Сарадња са родитељима деце са 

ИОП-ом 

Тим и спољни 

стручни сарадници 

Током године 

Пружање континуиране подршке 

наставницима и ученицима 

Тим и спољни 

стручни сарадници 

Током године 

Сарадња са ОШ „Вук Караџић“ и 

укључивање спољних сарадника у 

пружање подршке  

Тим за инклузивно 

образовање 

Током године 
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Сарадња са Интересорном 

комисијом 

Тим за инклузивно 

образовање 

Током године 

Праћење и вредновање ефеката 

примене ИОП-а 

Учитељи/одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници, стручна 

служба, спољни 

сарадници 

Квартално (октобар, 

децембар, март, јун) 

 

 

План рада Тима за самовредновање рада школе кључна област 
Школски програм и годишњи план рада школе 
Чланови Тима за самовредновање кључне области Школски програм и годишњи план 

рада су: 

Сандра Лугумерски, професор разредне наставе 

Маја Тодоров Филиповић, професор енглеског језика 

Мирјана Јовановић, професор географије 

Тања Савић, професор математике 

Александра Радуловић, професор техничког и информатичког образовања 

Николина Ковачић, представник локалне заједнице 

Сандра Плавшић, представник Савета родитеља 

КЉУЧНА ОБЛАСТ:  Школски програм и годишњи  план рада 

ЦИЉ УНАПРЕЂЕЊА: Стандарда квалитета: 

1.1. Школски програм и годишњи план рада школе 

сачињени су у складу са прописима. 

1.2. Елементи школског програма и годишњег 

плана рада школе међусобно су усклађени. 

1.3. Годишњи план рада школе омогућава 

остварење циљева и стандарда образовања и 

васпитања. 

1.4. Школски програм и годишњи план рада школе 

усмерени су на задовољење различитих 

потреба ученика 

Актшности утврђене на 

осноеу постављених 

приоритета 

Време реализације Носиоци 

актшности 

 

Формирање Тима за 

самовредновање кључне 

области Школски програм и 

годишњи  план рада 

Септембар 2018. Директор школе 

Подела задужења у оквиру 

тима 

Септембар 2018. Тим  за 

самовредновање 

Сакупљање података о кључној 

области Школски програм и 

годишњи  план рада 

октобар ,новембар, 

децембар2018., јануар, 

фебруар 2019. 

Тим за 

самовредновање 

Анализа података март, април Тим за 

самовредновање 

Писање извештаја и предлога 

мера за унапређење кључне 

области 

мај Тим  за 

самовредновање 

Извештавање Наставничког већа, 

Савета родитеља и Школског 

Јун 2019. Тим  за 

самовредновање 
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одбор о резултатима 

самовредновања 
 

План рада Тима за самовредновање рада школе кључна област 
Образовна постигнућа ученика 
Чланови Тима за самовредновање кључне области Образовна постигнућа ученика су: 

Рената Цветков, професор ликовне културе 

Јосип Тољ, професор разредне наставе 

Мира Морић, професорсрпског језика 

Ивана Шијачић, професор математике 

Николина Ковачић, представник локалне заједнице 

Душан Огризовић, представник Савета родитеља 

КЉУЧНА ОБЛАСТ:  Образовна постигнућа ученика 

ЦИЉ УНАПРЕЂЕЊА: Стандарда квалитета: 

3.2. Школа континуирано доприноси већој 

успешности ученика.  

Актшности утврђене на 

осноеу постављених 

приоритета 

Време реализације Носиоци 

актшности 

 

Формирање Тима за 

самовредновање кључне 

области Образовна 

постигнућа ученика 

септембар 2018. Директор школе 

Подела задужења у оквиру 

тима 

Септембар 2018. Тим  за 

самовредновање 

Праћење флуктуације 

ученика 

Квартално Тим  за 

самовредновање 

Праћење и анализа 

постигнућа ученика који се 

образују по ИОП-У 

Квартално Тим  за 

самовредновање, 

Тим за инклузивно 

образовање 

Праћење и анлаиза резултата 

допунске и додатне наставе 

Квартално Тим  за 

самовредновање 

Анализа пробног завршног 

испита ученика 8. разреда 

Април, мај 2019. Тим за 

самовредновање, 

предметни наставници 

Писање извештаја и предлога 

мера за унапређење кључне 

области 

Мај, 2019 Тим  за 

самовредновање, 

предметни наставници 

Извештавање Наставничког већа, 

Савета родитеља и Школског 

одбор о резултатима 

самовредновања 

Мај,  2019. Тим  за 

самовредновање, 

предметни наставници 

Анализа завршног испита 

ученика 8. разреда 

Јун, 2019. Тим за 

самовредновање, 

предметни наставници 

Писање извештаја и предлога 

мера за унапређење кључне 

области 

Јун, 2019 Тим  за 

самовредновање, 

предметни наставници 

Извештавање Наставничког већа, 

Савета родитеља и Школског 

Август-септембар,  

2019. 

Тим  за 

самовредновање, 
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одбор о резултатима 

самовредновања 

предметни наставници 

 

План рада Тима за професионалну оријентацију 
Чланови Тима за професионалну оријентацију су: Олга Миловић, Зорица Голубовић, Љиљана 

Кнежевић, Дева Хинић, Емилија Рилке, Марија Малбаша, Душан Огризовић, Никола Ђурић 

• Олга Миловић, педагог 

• Зорица Голубовић, педагог 

• Љиљана Кнежевић, психолог 

• Дева Хинић, професор француског језика, одељенски старешина 82 

• Емилија Рилке, професор српског језика, одељенски старешина 72 

• Душан Огризовић, представник родитеља 

• Никола Ђурић, представник локалне заједнице. 

Радом Тима руководи Иван Лукић, одељењски старешина 81, професор историје. 
 

План активности за школску 2018/2019. годину 

Врем

е  
Caдpжaj, активности 

Носиоци и 

сарадници 

IX, 

- Конституисање стручног тима за професионалну оријентацију 

- Израда акционог плана рада тима 

- Имплементација пројекта „Професионална оријентација на 

прелазу у средњу школу“ кроз програм професионалне 

оријентације 

- Упознавање родитеља и ученика 7. разреда са пројектом 

- Припрема екскурзије у Београд 

- чланови тима 

- одељењске 

старешине 

- предметни 

наставници 

 

XII 

- Анализа реализације програма професионалне оријентације у 

првом полугодишту  

- Организација посете и сусрета са ученицима из средње школе 

- Организација сусрета са експертима 

II 

- Праћење имплементације пројекта „Професионална 

оријентација на прелазу у средњу школу“ кроз програм 

професионалне оријентације 

- Организација екскурзије Међународном сајму образовања 

„Путокази“ 

- Организација посете Националној служби за запошљавање 

IV, V 

школ

а 

- Праћење имплементације пројекта „Професионална 

оријентација на прелазу у средњу школу“ кроз програм 

професионалне оријентације 

- Дан отворених врата 

VIII 

- Анализа годишње реализације годишњег плана за 

професионалну оријентацију 

- Анализа рада тима за професионалну оријенатацију у току 

школске године 

- Извештај о реализацији годишњег плана рада за професионалну 

оријентацију 

- Извештај о раду тима за професионалну оријентацију 
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                 АКЦИОНИ  ПЛАН  РАДА СА  НАДАРЕНИМ  УЧЕНИЦИМА 

Циљ Активности Време реализације Носиоци кативности 

Откривање и 

идентификов

ање 

надарених 

ученика 

Упознавање са 

карактеристик

ама и 

типовима 

даровитих 

ученика 

Октобар 2018. Стручна служба 

Прикупљање 

података за 

идентификациј

у даровитих 

ученика 

Октобар/новембар 2018. Стручна служба 

Креирање 

мера подршке 

за ученике 

Новембар,2018. Чланови тима 

Пружање 

подршке 

Разрадити 

систем 

евидентирања 

даровитих 

ученика 

Октобар ,2018. Чланови тима 

Обогаћивање 

планова рада 

редовне 

наставе 

након евидентирања 

ученика 

Наставници  

Израда 

планова рада 

додатне 

наставе  

након евидентирања 

ученика 

Наставници  

Унапређивање 

компетенција 

за рад са 

даровитом 

децом 

Током године  Наставници  

Промоција и 

награђивања 

за постигнуте 

успехе 

Континуирано  Чланови тима 
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Мотивисање 

ученика за 

проширивање 

знања 

Континуирано  наставници 

 Укључивање 

даровитих 

ученика  у 

активности на 

нивоу локалне 

средине 

Током године  

Евалуација  Утврђивање  

механизама  

праћења и  

евалуације 

рада са 

даровитим 

ученицима 

Новембар 2018. Чланови тима 

Методологија 

екстерне 

евалуације 

(индикатори 

пружања 

подршке) 

Током другог 

полугодишта 

Чланови тима  

 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ОСИПАЊА 

Циљ Активности Време  

реализаци

је 

Одговорна особа Доказ 

Идентифика

ција ученика  

под ризиком 

од 

напуштања 

школе 

Обучавање наставника 

о начину попуњавања 

инструмента за 

идентификацију 

ученика под ризиком 

Октобар 

2018. 

Тим за превенцију осипања 

(ТПО) 

Листе 

,фотографије 

Прикупљање података 

за идентификацију 

ученика под ризиком 

Октобар/н

овембар 

2018. 

 

ТПО 

База 

достављених 

података 

Креирање мера 

подршке за ученике 

који су под ризиком од 

осипања и израда 

индивидуалних  

Децембар 

2018. 

ТПО Школска 

документациј

а 
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планова превенције 

осипања 

Примена 

индивидуалних 

планова 

континуир

ано 

Одељенски старешина , 

стручна служба 

Записници, 

материјали,пр

одукти 

Успоставља

ње додатних 

мера  и 

активности 

на нивоу 

школе 

Укључивање родитеља 

у сарадњу са ТПО 

Континуи

рано 

ТПО План 

активности,за

писници 

Едукација родитеља о 

значају образовања 

кроз радионице и 

родитељске састанке  

Родитељск

и састанци 

ТПО и одељенске старешине Материјали,ф

отографије 

Укључивање родитеља 

у припрему и 

реализацију  

ваннаставних 

активности на нивоу 

школе 

Према 

календару 

активност

и 

ТПО Фотографије 

,материјали 

Саветодавни рад са 

родитељима   

Континуи

рано 

Стручна служба Школска 

документациј

а 

Формирање вршњачког 

тима за подршку 

ученицима 

Новемабар 

2018. 

Наставници План 

активности , 

записници 

Укључивање ученика у 

припремање и 

реализацију  

међуразредних 

фер-плеј такмичења 

Током 

школске 

године 

Наставници физичког 

 васпитања 

Фотографије,

панои 

Укључивање већег 

броја ученика у 

активности Ученичког 

парламента 

Током 

школске 

године 

наставници Материјали,п

родукти, 

фотографије 

Укључивање ученика у 

реализацију активности 

професионалне 

оријентације 

Током 

реализациј

е програма 

ПО 

Стручна служба Продукти 

рада , 

записници 

Радионице “Школа без 

насиља” 

Током 

школске 

године 

Одељенске старешине Материјали,п

родукти,фотог

рафије 
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Подизање 

капацитета 

запослених у 

школи за 

адекватно  

реаговање  у 

ситуацијама 

ризика 

Интерно стручно 

усавршавање 

Периодич

но 

наставници Записници,фо

тографије 

Стварање услова за 

формирање 

електронске базе 

података о свим 

ученицима 

Новембар 

2018. 

Стручна служба База података 

 

Педагошки колегијум 
Педагошки колегијум чине председници стручних актива и стручних већа представник 

стручних сарадника. Чланови Педагошког колегијума су: Љубица Чичовачки, Соња 

Крајина, Оливера Козлина, Мира Мартић, Бранка Витковић, Славица Плац, Горана Дацић, 

Бојана Голубовић, Ена Хорват, Никола Анђелковић, Милош Мишчевић, Розмари Мик, 

Иван Лукић, Олга Миловић, Љиљана Кнежевић, Сандра Лугумерски иРената Цветков а 

радом колегијума руководи Ђуро Буловић, директор школе. 

Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са:  

1) планирања и организовања остваривања програма образовања и васпитања и свих 

активности установе;  

2) старања о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и 

унапређивању образовно-васпитног рада;  

3) старања о остваривању развојног плана школе;  

4) сарадње са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима  

5) планирања и праћења стручног усавршавања запослених и спровођења поступка за 

стицање звања наставника и стручних сарадника;  

6) организовања и вршења педагошко-инструктивног увида и праћења квалитета 

образовно-васпитног рада у школи и педагошке праксе и предузимања мера за унапређивање 

и усавршавање рада наставника и стручних сарадника; 

Време 

реализације 

Активности/тема Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

август- 

-септембар 

Доношење Програма рада 

Педагошког колегијума 

радни састанака чланови 

Педагошког 

колегијума 

Договор око израде 

Годишњег плана рада 

радни састанака чланови 

Педагошког 

колегијума 

Организација образовно - 

васпитног рада 

радни састанака чланови 

Педагошког 

колегијума 

Усвајање ИОП (одељење 24 и 

63) 

радни састанака чланови 

Педагошког 

колегијума 

Организација прославе Дана 

Школе 

подела 

задужења 

директор 

Школе 

Израда Плана стручног 

усавршавања 

радни састанака чланови 

Педагошког 

колегијума 

октобар- 

-новембар 

Анализа успеха и владања 

ученика на крају 1. квартала 

радни састанака чланови 

Педагошког 

колегијума 
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Анализа остварености Плана 

и програма и Школског 

развојног плана 

радни састанака чланови 

Педагошког 

колегијума 

децембар- 

-јануар 

Анализа успеха и владања 

ученика на крају 1. 

полугодишта 

радни састанака чланови 

Педагошког 

колегијума 

Анализа остварености Плана 

и програма и Школског 

развојног плана 

радни састанака чланови 

Педагошког 

колегијума 

Организација прослава 

Школске славе Светог Саве 

подела 

задужења 

директор 

Школе 

Анализа резултата 

самовредновања кључне 

области Етос 

радни састанака чланови 

Педагошког 

колегијума 

фебруар-март Организација такмичења подела 

задужења 

директор 

Школе 

Анализа остварености 

Школског развојног плана  

радни састанака чланови 

Педагошког 

колегијума 

Проблеми, потешкоће у 

описном оцењивању 1. 

разреда 

радни састанака чланови 

Педагошког 

колегијума 

април-мај Анализа успеха и владања 

ученика на крају 3. квартала 

радни састанака чланови 

Педагошког 

колегијума 

Анализа остварености Плана 

и програма и Школског 

развојног плана 

радни састанака чланови 

Педагошког 

колегијума 

Припрема за завршни испит 

и упис у средњу школу 

радни састанака чланови 

Педагошког 

колегијума 

Припрема за израду 

Извештаја о раду Школе 

радни састанака чланови 

Педагошког 

колегијума 

Анализа резултата 

самовредновања кључне 

области Етос 

радни састанака чланови 

Педагошког 

колегијума 

јун Анализа успеха и владања 

ученика на крају 2. 

полугодишта 

радни састанака чланови 

Педагошког 

колегијума 

Анализа остварености Плана 

и програма и Школског 

развојног плана 

радни састанака чланови 

Педагошког 

колегијума 

Преглед резултата ученика 

на такмичењима 

преглед 

документације 

педагог, 

психолог 

Преглед учешћа наставника 

на семинарима 

преглед 

документације 

секретар Школе 

Планирање стручног 

усавршавања за наредну 

годину 

радни састанака чланови 

Педагошког 

колегијума 

Начин праћења реализације Плана рад Педагошког колегуијума су: извештаји, 
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записници, разговори, увиди у документацију, педагошко-инструктивни надзор, а 

носиоци су директор Школе, просветни саветници. 

 
Стручни сарадници 
Педагог школе 

Циљ рада педагога је да применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања 

педагошке науке педагог доприноси остваривању и унапређивању образовно васпитног рада 

у установи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних 

Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним законима.  

Задаци рада педагога у основној школи су: 

- учешће у стварању оптималних услова за развој ученика и остваривање 

образовно-васпитног рада,  

- праћење и подстицање целовитог развоја ученика,  

- различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и напредовању,  

- пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењивању васпитно-образовног 

рада,  

- пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних 

компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за васпитање 

и образовање деце и ученика,  

- учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада,  

- сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама 

од значаја за успешан рад установе,  

- самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе.  

Подручје 

рада 

Активност Време Сарадници 

ПЛАНИР

АЊЕ И 

ПРОГРА

МИРАЊЕ 

ОБРАЗОВ

НО-ВАС

ПИТНОГ 

Учествовање у изради школског 

програма, односно програма васпитног 

рада плана самовредновања и развојног 

плана установе 

август, 

септембар 

Тим за 

самовредновањ

е и Стручни 

актив за 

развојно 

планирање 

Учествовање у изради годишњег плана 

рада установе и његових појединих 

делова 

август, 

септембар 

Стручни актив 

за развој 

школског 

програма 

Припремање годишњих и месечних 

планова рада педагога 

август, 

септембар 

Психолог 

Спровођење анализа и истраживања у 

установи у циљу испитивања потреба 

деце, ученика, родитеља, локалне 

самоуправе. У овој школској години 

посебно ћу организовати истраживање 

на тему безбедности ученика у школи 

током године Психолог 

Учествовање у припреми 

индивидуалног образовног плана за 

децу, односно ученике 

квартално Тим за 

инклузовно 

образовање 

Учешће у планирању и организовању 

појединих облика сарадње са другим 

институцијама 

током године Директор 

школе 

Планирање набавке стручне 

литературе, периодике и учешће у 

септембар, 

децембар 

Директор 

школе 
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набавци и изради дидактичког 

материјала, наставних средстава 

Иницирање и учешће у иновативним 

видовима планирања наставе и других 

облика образовно-васпитног рада 

током године Директор 

школе 

Учествовање у избору и конципирању 

ваннаставних и ваншколских 

активности, односно учешће у 

планирању излета, екскурзија, боравка 

деце и ученика у природи, 

август, 

септембар 

Наставници и 

учитељи 

Учешће у планирању и реализацији 

културних манифестација, наступа 

деце, односно ученика, медијског 

представљања и слично 

током године Наставници и 

учитељи 

Пружање помоћи наставницима у 

изради планова допунског, додатног 

рада, практичне наставе и 

амбијенталне наставе, плана рада 

одељењског старешине, секција 

август, 

септембар 

Наставници и 

учитељи 

 Учешће у избору и предлозима 

одељењских старешинстава 

август Директор 

школе и 

психолог 

Формирање одељења, распоређивање 

новопридошлих ученика и ученика 

који су упућени да понове разред 

јун и август Психолог 

ПРАЋЕЊ

Е И 

ВРЕДНО

ВАЊЕ 

ОБРАЗОВ

НО-ВАС

ПИТНОГ 

Систематско праћење и вредновање 

наставног процеса развоја и 

напредовања деце, односно ученика 

током године Психолог 

Праћење реализације 

васпитно-образовног 

током године Психолог, 

наставници и 

учитељи 

Праћење ефеката иновативних 

активности и пројеката, као и 

ефикасности нових организационих 

облика рада 

током године Психолог, 

наставници и 

учитељи 

Рад на развијању и примени 

инструмената за вредновање и 

самовредновање различитих области и 

активности рада установе 

током године Психолог, 

наставници и 

учитељи 

Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана 

током године Тим за 

инклузовно 

образовање 

Учествовање у раду комисије за 

проверу савладаности програма 

увођења у посао наставника, стручног 

сарадника 

по потреби Директор 

школе, 

психолог, 

наставници 

Иницирање и учествовање у 

истраживањима васпитно-образовне 

праксе које реализује установа, 

научноистраживачка институција или 

стручно друштво у циљу унапређивања 

током године Директор 

школе, 

психолог, 

наставници 
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васпитно-образовног рада 

Учешће у изради годишњег извештаја о 

раду установе у остваривању свих 

програма васпитно-образовног рада 

јун, август Стручни актив 

за развој 

школског 

програма 

Учествовање у праћењу реализације 

остварености општих и посебних 

стандарда, постигнућа ученика 

током године Тим за 

самовредновањ

е, предметни 

наставници 

Праћење анализе успеха и дисциплине 

ученика на класификационим 

периодима, као и предлагање мера за 

њихово побољшање 

квартално Одељенска 

већа 

Праћење успеха ученика у 

ваннаставним активностима, 

такмичењима, завршним и пријемним 

испитима за упис у средње школе 

друго 

полугодиште 

Предметни 

наставници 

Учествовање у усклађивању 

програмских захтева са 

индивидуалним карактеристикама 

ученика 

током године Предметни 

наставници 

Праћење узрока школског неуспеха 

ученика и предлагање решења за 

побољшање школског успеха 

током године Одељенски 

старешина, 

предметни 

наставници, 

психолог 

РАД 

СА НАСТА

ВНИЦИМА  

Пружање помоћи наставницима на 

конкретизовању и 

операционализовању циљева и 

задатака васпитно-образовног, односно 

образовно-васпитног рада 

током године Предметни 

наставници и 

учитељи 

Пружање стручне помоћи 

наставницима на унапређивању 

квалитета васпитно-образовног рада, 

односно наставе увођењем иновација и 

иницирањем коришћења савремених 

метода и облика рада 

током године Предметни 

наставници и 

учитељи 

Пружање помоћи наставницима у 

проналажењу начина за 

имплементацију општих и посебних 

стандарда 

током године Предметни 

наставници и 

учитељи 

Рад на процесу подизања квалитета 

ученичких знања и умења 

током године Предметни 

наставници и 

учитељи 

Мотивисање наставника на 

континуирано стручно усавршавање и 

израду плана професионалног развоја и 

напредовања у струци 

током године Предметни 

наставници и 

учитељи 

Анализирање реализације часова 

редовне наставе у школама и других 

облика васпитно-образовног, односно 

током године Предметни 

наставници и 

учитељи 
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образовно-васпитног рада којима је 

присуствовао и давање предлога за 

њихово унапређење 

Праћење начина вођења педагошке 

документације наставника 

током године Предметни 

наставници и 

учитељи 

Иницирање и пружање стручне помоћи 

наставницима у коришћењу 

различитих метода, техника и 

инструмената оцењивања ученика 

током године Предметни 

наставници и 

учитељи 

Пружање помоћи наставницима у 

осмишљавању рада са децом, односно 

ученицима којима је потребна додатна 

подршка 

током године Предметни 

наставници и 

учитељи 

Оснаживање наставника за рад са 

ученицима из осетљивих друштвених 

група кроз развијање флексибилног 

става према културним разликама и 

развијање интеркултуралне 

осетљивости и предлагање поступака 

који доприносе њиховом развоју 

током године Предметни 

наставници и 

учитељи 

Оснаживање наставника за тимски рад 

кроз њихово подстицање на 

реализацију заједничких задатака, кроз 

координацију активности стручних 

већа, тимова и комисија 

током године Предметни 

наставници и 

учитељи 

Пружање помоћи наставницима у 

остваривању задатака професионалне 

оријентације и каријерног вођења и 

унапређивање тога рада 

током године Предметни 

наставници и 

учитељи 

Пружање помоћи наставницима у 

реализацији огледних и угледних 

часова и примера добре праксе, 

излагања на састанцима већа, актива, 

радних група, стручним скуповима и 

родитељским састанцима 

током године Предметни 

наставници и 

учитељи 

Пружање помоћи наставницима у 

изради планова допунског, додатног 

рада, практичне наставе и 

амбијенталне наставе, плана рада 

одељењског старешине и секција 

август, 

септембар 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

Упознавање и одељењских старешина 

и одељењских већа са релевантним 

карактеристикама нових ученика 

по потреби Одељенски 

старешина, 

одељенска већа 

 Пружање помоћи одељењским 

старешинама у реализацији појединих 

садржаја часа одељењске заједнице 

током године 

 

Одељенски 

старешина 

Пружање помоћи наставницима у 

остваривању свих форми сарадње са 

породицом 

током године Одељенски 

старешина 

Пружање помоћи приправницима у по потреби Предметни 



 

 99 

процесу увођења у посао, као и у 

припреми полагања испита за лиценцу 

наставници, 

секретар школе 

Пружање помоћи наставницима у 

примени различитих техника и 

поступака самоевалуације 

током године Предметни 

наставници и 

учитељи 

Рад са 

ученицим

а 

Испитивање детеце уписане у основну 

школу 

мај Психолог 

Праћење дечјег развоја и напредовања током године 

 

Одељенски 

старешина, 

психолог 

Праћење оптерећености ученика током године Одељенска 

већа 

Саветодавни рад са новим ученицима, 

ученицима који су поновили разред, 

преласка ученика између школа 

током године Одељенски 

старешина 

Стварање оптималних услова за 

индивидуални развој ученика и 

пружање помоћи и подршке 

током године Одељенски 

старешина, 

родитељ 

Пружање подршке и помоћи 

ученицима у раду ученичког 

парламента и других ученичких 

организација 

током године Сенка Канурић 

Идентификовање и рад на отклањању 

педагошких узрока проблема у учењу и 

понашању 

током године психолог, 

предметни 

наставници, 

учитељи 

Рад на професионалној оријентацији 

ученика и каријерном вођењу 

током године Тим за 

професионалну 

оријентацију 

Анализирање и предлагање мера за 

унапређивање ваннаставних 

активности 

током године предметни 

наставници 

Пружање помоћи и подршке 

укључивању ученика у различите 

пројекте и активности стручних и 

невладиних организација 

током године Одељенски 

старешина, 

родитељи 

Пружање помоћи на осмишљавању 

садржаја и организовању активности за 

креативно и конструктивно коришћење 

слободног времена 

током године Одељенски 

старешина, 

родитељи 

Промовисање, предлагање мера, 

учешће у активностима у циљу 

смањивања насиља, а повећања 

толеранције и конструктивног 

решавања конфликата, популарисање 

здравих стилова живота 

током године Тим за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Учествовање у изради педагошког 

профила детета, односно ученика за 

децу односно ученике којима је 

потребна додатна подршка израда 

индивидуалног образовног плана 

септембар Тим за 

инклузивно 

образовање 
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Анализирање предлога и сугестија 

ученика за унапређивање рада школе и 

помоћ у њиховој реализацији 

током године Ђачки 

парламент, 

одељенске 

старешине 

Учествовање у појачаном васпитном 

раду за ученика који врше повреду 

правила понашања у школи или се не 

придржава одлука директора и органа 

школе, неоправдано изостане са 

наставе пет часова, односно који 

својим понашањем угрожава друге у 

остваривању њихових права 

током године Тим за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

одељенске 

старешине 

РАД СА 

РОДИТЕЉ

ИМА, 

ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉ

ИМА 

Организовање и учествовање на 

општим и групним родитељским 

састанцима у вези са организацијом и 

остваривањем образовно-васпитног 

рада 

током године Одељенске 

старешине 

Припрема и реализација родитељских 

састанака, трибина, радионица са 

стручним темама 

током године Одељенске 

старешине 

Укључивање родитеља, старатеља у 

поједине облике рада установе 

(настава, секције, предавања, 

пројекти...) и партиципација у свим 

сегментима рада установе 

током године Одељенске 

старешине, 

Савет  

родитеља 

Пружање подршке родитељима, 

старатељима у раду са ученицима са 

тешкоћама у учењу, проблемима у 

понашању, проблемима у развоју, 

професионалној оријентацији 

током године Одељенске 

старешине 

 

Упознавање родитеља, старатеља са 

важећим законима, конвенцијама, 

протоколима о заштити деце, односно 

ученика од занемаривања и 

злостављања и другим документима од 

значаја за правилан развој ученика у 

циљу представљања корака и начина 

поступања установе 

током године Тим за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

одељенске 

старешине 

Пружање подршке и помоћи 

родитељима у осмишљавању 

слободног времена деце, односно 

ученика 

током године Одељенске 

старешине 

 

Рад са родитељима, односно 

старатељима у циљу прикупљања 

података о деци 

септембар Одељенске 

старешине 

Сарадња са саветом родитеља, по 

потреби, информисањем родитеља и 

давање предлога по питањима која се 

разматрају на савету 

током године Психолог, 

директор 

школе 

РАД СА 

ДИРЕКТ

Сарадња са директором, стручним 

сарадницима на истраживању 

током године Психолог, 

директор 
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ОРОМ, 

СТРУЧН

ИМ 

САРАДН

ИЦИМА, 

ПЕДАГО

ШКИМ 

АСИСТЕ

НТОМ И 

ПРАТИО

ЦЕМ 

УЧЕНИК

А  

постојеће образовно-васпитне праксе и 

специфичних проблема и потреба 

установе и предлагање мера за 

унапређење 

школе 

 

Сарадња са директором и стручним 

сарадницима у оквиру рада стручних 

тимова и комисија и редовна размена 

информација 

током године Психолог, 

директор 

школе 

Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на заједничком 

планирању активности, изради 

стратешких докумената установе, 

анализа и извештаја о раду школе 

током године Психолог, 

директор 

школе 

Сарадња са директором и психологом 

на формирању одељења и расподели 

одељењских старешинстава 

август Психолог, 

директор 

школе 

Тимски рад на проналажењу 

најефикаснијих начина унапређивања 

вођења педагошке документације у 

установи 

током године Предметни 

наставници и 

учитељи 

Сарадња са директором и психологом 

на планирању активности у циљу 

јачања наставничких и личних 

компетенција 

током године Психолог, 

директор 

школе 

Сарадња са педагошким асистентима и 

пратиоцима ученика на координацији 

активности у пружању подршке 

ученицима за које се доноси 

индивидуални образовни план 

током године педагошки 

асистент, Тим 

за инклузивно 

образовање 

Сарадња са директором и психологом 

по питању приговора и жалби ученика 

и његових родитеља, односно 

старатеља на оцену из предмета и 

владања 

током године Психолог, 

директор 

школе 

РАД У 

СТРУЧН

ИМ 

ОРГАНИ

МА И 

ТИМОВИ

МА 

Учествовање у раду наставничког већа, 

педагошког колегијума 

током године  

Учествовање у раду тимова, већа, 

актива и комисија на нивоу установе 

који се образују ради остваривања 

одређеног задатка, програма или 

пројекта. Учествовање у раду 

педагошког колегијума, педагошких 

већа и стручних актива за развојно 

планирање и развој школског 

програма,  

током године Педагошки 

колегијума, 

одељенска већа 

и стручних 

актива за 

развојно 

планирање и 

развој 

школског 

програма 

Предлагање мера за унапређивање рада 

стручних органа установе 

током године Педагошки 

колегијум 

САРАДЊ

А СА 

НАДЛЕЖ

Сарадња са образовним, здравственим, 

социјалним, научним, културним и 

другим установама које доприносе 

током године здравствене, 

социјалне, 

научне, 
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НИМ 

УСТАНО

ВАМА, 

ОРГАНИ

ЗАЦИЈА

МА, 

УДРУЖЕ

ЊИМА И 

ЈЕДИНИ

ЦОМ 

ЛОКАЛН

Е 

САМОУП

РАВЕ 

остваривању циљева и задатака 

образовно-васпитног рада установе 

културне 

установама 

Учествовање у истраживањима 

научних, просветних и других 

установа.  

током године Научне и 

културне 

установама 

Осмишљавање програмских 

активности за унапређивање 

партнерских односа породице, 

установе и локалне самоуправе у циљу 

подршке развоја деце и младих 

током године Савет 

родитеља 

Активно учествовање у раду стручних 

друштава, органа и организација 

током године подружница 

друштва 

педагога 

Сарадња са канцеларијом за младе и 

другим удружењима грађана и 

организацијама које се баве 

програмима за младе 

током године канцеларија за 

младе 

Учешће у раду и сарадња са 

комисијама на нивоу локалне 

самоуправе, које се баве 

унапређивањем положаја ученика и 

услова за раст и развој 

током године  

ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕ

НТАЦИЈЕ

, 

ПРИПРЕ

МА ЗА 

РАД И 

СТРУЧН

О 

УСАВРШ

АВАЊЕ 

Вођење евиденције о сопственом раду 

на дневном, месечном и годишњем 

нивоу 

током године Подружница 

друштва 

педагога 

Израда, припрема и чување посебних 

протокола, чек листа за праћење 

наставе и васпитних активности на 

нивоу школе 

током године Психолог 

Припрема за послове предвиђене 

годишњим програмом и оперативним 

плановима рада педагога 

током године Подружница 

друштва 

педагога 

Прикупљање података о ученицима и 

чување материјала који садржи личне 

податке о ученицима у складу са 

етичким кодексом педагога 

током године Подружница 

друштва 

педагога 

Праћењем стручне литературе и 

периодике, праћењем информација од 

значаја за образовање и васпитање на 

интернету; учествовањем у 

активностима струковног удружења 

(Педагошко друштво Србије) и на 

Републичкој секцији педагога и 

психолога Србије, похађањем 

акредитованих семинара, учешћем на 

конгресима, конференцијама, 

трибинама, осмишљавањем и 

реализацијом акредитованих семинара, 

похађањем стручних скупова, 

разменом искуства и сарадњом са 

другим педагозима и стручним 

током године Подружница 

друштва 

педагога 
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сарадницима у образовању 

 
План   посете педагога часовима   за школску 2018/2019. годину 

 

 Име и презиме наставника Наставни предмет Предвиђено време 

1.  Стеванија Кеча 
српски језик-угледни 

час 

септембар 

2.  Марија Малбаша биологија 

3.  Рената  Цветков  ликовна култура 

4.  Сенка Канурић историја 

5.  Стевка Љуба  математика 

6.  Оливера Козлина енглески језик 

7.  Иван Лукић Историја-угледни час октобар 

8.  Маја Јапунџић 
техничко  и 

информатичко  

9.  Милић Чабраја 
информатика и 

рачунарство 

10.  Мира Морић српски језик 

11.  Бојана Голубовић географија 

12.  Александра Радуловић техничко 

13.  Славица Плац српски језик новембар 

14.  Миле Мрјановић продужени боравак 

15.  Данијела Кујунџић Додек  
музичка 

култура-угледни час 

16.  Данијела Репман српски језик 

17.  Јосип Тољ свет око нас 

18.  Љубица Чичовачки српски језик 

19.  Ивана Шијачић математика 

20.  Марија Гуглета математика 

21.  Валентина Стојачић српски језик 

22.  Љиљана Челаревић музичка култура децембар 

23.  Ведрана Павићевић Пап енглески језик 

24.  Снежана Мишчевић француски језик 

25. . Дева Хинић француски језик 

26.  Маја Тодоров Филиповић математика 

27.  Милош Мишчевић 
техничко и 

терхнологија 

28.  Зорица Петровић 
народна 

традиција-угледни час 

јануар 

29.  Весна Ерцег француски језик 

30.  Сандра Лугумерски физичко васпитање 

31.  Васовић Јелена енглески језик 

32.  Бела Блашковић физика 

33.  Бранкица Вергаш Марјановић ликовна култура 

34.  Савић Татјана математика фебруар 

35.  Мира Мартић математика 

36.  Соња Крајина физичко васпитање 

37.  Лепосава Маричић српски језик 



 

 104 

38.  Мирјана Јовановић географија 

39.  Никола Анђелковић физичко васпитање 

40.  Зоран Петков физичко васпитање 

март 

41.  Александра Рашковић српски језик 

42.  Јелица Катанић природа и друштво 

43.  Горана Дацић математика 

44.  Милена Крга свет око нас 

45.  Емилија Рилке српски језик 

46.  Јелена Зурковић хемија 

април 

47.  Милојка Пејановић народна традиција 

48.  Ена Хорват  биологија-угледни час 

49.  Бранка Витковић продужени боравак 

50.  Соња Ђорђевић Јоцић српски језик 

51.  Милена Крга свет око нас 

Планирана је посета часовима редовне наставе и угледних часова. 

 
Психолог школе 
Циљ рада психолога установе је да применом теоријских и практичних сазнања психологије 

као науке доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи у 

складу са циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа 

ученика дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним 

законима.  

Задаци рада психолога су: 

- стварање оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно-образовног рада,  

- учествовање у праћењу и подстицању развоја ученика,  

- подршка јачању наставничких компетенција и њиховог професионалног развоја,  

- учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада и предлагање мера које 

доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада установе,  

- учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда 

постигнућа ученика и предлагање мера за унапређивање,  

- подршка отворености установе према педагошким иновацијама,  

- развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама родитеља, 

односно старатеља,  

- сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним 

организацијама од значаја за установу,  

- стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе.  

Подручје 

рада 

Активност Време   

Сарадници 

ПЛАНИР

АЊЕ И 

ПРОГРА

МИРАЊЕ 

ОБРАЗОВ

НО-ВАС

ПИТНОГ

РАДА 

Учествовање у изради школског 

програма, односно програма васпитног 

рада плана самовредновања и развојног 

плана установе 

август, 

септембар 

Тим за 

самовредновање 

и Стручни актив 

за развојно 

планирање 

Учествовање у припреми концепције 

годишњег плана рада школе 

август, 

септембар 

Стручни актив за 

развој школског 

програма 

Учествовање у припреми делова 

годишњег плана рада школе који се 

односе на планове и програме: подршке 

ученицима (рад са ученицима којима је 
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потребна додатна образовна подршка, 

рад са ученицима са изузетним 

способностима; професионална 

оријентација, превенција болести 

зависности; промоција здравих стилова 

живота); заштите ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања, подизања 

квалитета знања и вештина ученика, 

стручног усавршавања запослених, 

сарадње школе и породице, целодневне 

наставе и продуженог боравка у основној 

школи, 

Учествовање у избору и планирању 

реализације посебних и 

специјализованих програма 

август, 

септембар 

Стручни актив за 

развој школског 

програма 

Учествовање у осмишљавању и изради 

акционих планова и предлога пројеката 

који могу допринети унапређивању 

квалитета образовања и васпитања у 

школи, конкурисању ради обезбеђивања 

њиховог финансирања и учествовање у 

њиховој реализацији 

август, 

септембар 

Директор школе 

Учествовање у избору уџбеника у школи март Предметни 

наставници 

Припремање плана посете психолога 

часовима у школи 

август, 

септембар 

Педагог 

Припремање годишњих и месечних 

планова рада психолога 

август, 

септембар 

Педагог 

Припремање плана сопственог стручног 

усавршавања и професионалног развоја 

август, 

септембар 

Подружница 

психолога 

ЗападноБачког 

округа 

ПРАЋЕЊ

Е И 

ВРЕДНО

ВАЊЕ 

ОБРАЗОВ

НО-ВАС

ПИТНОГ 

Учествовање у праћењу и вредновању 

образовно-васпитног рада установе и 

предлагање мера за побољшање 

ефикасности, економичности и 

успешности установе у задовољавању 

образовних и развојних потреба деце, 

односно ученика 

током 

године 

Педагог 

Учествовање у континуираном праћењу 

и подстицању напредовања деце у 

развоју и учењу. Учествовање у 

континуираном праћењу и вредновању 

остварености општих и посебних 

стандарда постигнућа спровођењем 

квалитативних анализа постигнућа 

ученика, информисањем свих 

заинтересованих страна о резултатима 

анализе и припремом препорука за 

унапређивање постигнућа 

током 

године 

Педагог, 

наставници и 

учитељи 

Праћење и вредновање примене мера током Педагог, Тим за 
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индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана за децу 

године инклузивно 

образовање 

Учествовање у праћењу и вредновању 

ефеката иновативних активности и 

пројеката, ефикасности нових 

организационих облика рада у 

вредновању огледа који се спроводе у 

школи 

током 

године 

Педагог, 

наставници и 

учитељи 

Учешће у изради годишњег извештаја о 

раду школе, а нарочито остваривања 

свих програма васпитно-образовног 

рада, програма стручних органа и 

тимова, стручног усавршавања, 

превентивних програма, рада 

психолошко-педагошке службе, сарадње 

са породицом, сарадње са друштвеном 

средином 

јун, август Тим за развој 

школског 

програма 

Учествовање у раду комисије за проверу 

савладаности програма увођења у посао 

наставника, стручног сарадника 

по потреби Директор школе, 

психолог, 

наставници 

Иницирање различитих истраживања 

ради унапређивања образовно-васпитног 

рада установе и остваривања послова 

дефинисаних овим правилником. У 

оквиру школе, у сарадњи са Ђачким 

парламентом спровешћу истраживање на 

тему „Систем вредности ученика 

основне школе“ 

Децембар 

2018. 

Ђачки 

парламент, 

педагог, 

наставници 

Учествовање у истраживањима која се 

спроводе у оквиру самовредновања рада 

школе (израдом инструмента процене, 

дефинисањем узорка и квалитативном 

анализом добијених резултата) и 

спровођења огледа 

јун, август Тим за 

самовредновање 

РАД 

СА НАСТА

ВНИЦИМА  

 

Саветодавни рад усмерен ка стварању 

психолошких услова за подстицање 

целовитог развоја деце 

током 

године 

Предметни 

наставници, 

учитељи, педагог 

Пружање подршке наставницима у 

планирању и реализацији непосредног 

образовно-васпитног рада са ученицима, 

а нарочито у области прилагођавања 

рада образовно-васпитним потребама 

ученика; избора и примене различитих 

техника учења; ефикасног управљања 

процесом учења; избора поступака 

посматрања и праћења напредовања деце 

у учењу и развоју, односно вредновања 

ученичких постигнућа; стварања 

подстицајне атмосфере у групи, односно 

на часу; развијања конструктивне 

комуникације и демократских односа у 

током 

године 

Предметни 

наставници, 

учитељи, педагог 
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групи, односно одељењу 

 Пружање подршке јачању наставничких 

компетенција у областима: комуникација 

и сарадња, конструктивно решавање 

сукоба и проблема, подршка развоју 

личности детета, односно ученика, 

подучавање и учење, организација 

средине и дидактичког материјала 

током 

године 

Предметни 

наставници, 

учитељи, педагог 

Упознавање наставника психолошким 

принципима успешног процеса учења, 

групне динамике, социјалне интеракције, 

природом мотивације за учење, 

методама за подстицање различитих 

врста интелигенције, стиловима и 

облицима учења, стратегијама учења и 

мотивисања за учење 

током 

године 

Предметни 

наставници, 

учитељи, педагог 

Саветовање наставника у 

индивидуализацији васпитно-образовног 

рада, односно наставе на основу уочених 

потреба, интересовања и способности 

деце, односно психолошке процене 

индивидуалних карактеристика ученика 

(способности, мотивације, особина 

личности) и остварености образовних 

постигнућа у школи 

током 

године 

Предметни 

наставници, 

учитељи, педагог 

Пружање подршке наставницима за рад 

са ученицима којима је потребна додатна 

образовна подршка. Координирање 

израде и у сарадњи са наставником и 

родитељем, тимско израђивање 

педагошког профила ученика. 

Учествовање у развијању 

индивидуалних образовних планова 

коришћењем резултата сопствених 

психолошких процена и психолошких 

процена добијених из других установа 

током 

године 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

Оснаживање наставника за рад са 

ученицима изузетних способности 

(талентовани и обдарени) кроз 

упознавање са карактеристикама тих 

ученика (способности, мотивација, стил 

учења, интересовања, вредности, 

особине личности) и предлагање 

поступака који доприносе њиховом 

даљем развоју 

током 

године 

Предметни 

наставници, 

учитељи, педагог 

Оснаживање наставника за рад са 

ученицима из осетљивих друштвених 

група кроз упознавање са 

карактеристикама тих ученика, односно 

деце, развијање флексибилног става 

према културним разликама и развијање 

током 

године 

Предметни 

наставници, 

учитељи, педагог 
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интеркултуралне осетљивости и 

предлагање поступака који доприносе 

њиховом развоју 

Пружање подршке наставницима у раду 

са ученицима код којих је утврђен 

психолошки узрок неуспеха у достизању 

захтева образовних стандарда као и 

појава неадаптивних облика понашања и 

предлагање мера за њихово 

превазилажење 

током 

године 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

Оснаживање наставника да препознају 

способности, интересовања и склоности 

ученика које су у функцији развоја 

професионалне каријере ученика 

током 

године 

Предметни 

наставници и 

учитељи, Тим за 

ПО 

Пружање подршке наставницима у 

формирању и вођењу ученичког 

колектива, указивање на психолошке 

узроке поремећаја интерперсоналних 

односа у одељењским заједницама и 

предлагање мера за њихово 

превазилажење 

током 

године 

Одељенске 

старешине, 

педагог 

Пружање подршке наставницима у раду 

са родитељима, односно старатељима 

током 

године 

Одељенске 

старешине 

Саветодавни рад са наставницима 

давањем повратне информације о 

посећеном часу, као и предлагањем мера 

за унапређење праћеног 

образовно-васпитног процеса 

током 

године 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

Оснаживање наставника за тимски рад 

кроз њихово подстицање на реализацију 

заједничких задатака, кроз координацију 

активности стручних већа, тимова и 

комисија 

током 

године 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

Пружање подршке наставницима 

менторима и саветодавни рад са 

приправницима у процесу увођења у 

посао и лиценцирања. Менторски рад са 

психолозима приправницима у процесу 

увођења у посао и лиценцирања 

по потреби Предметни 

наставници и 

учитељи 

 Пружање подршке васпитачима у 

примени различитих техника и 

поступака самовредновања 

током 

године 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

Усмеравање наставника у креирању 

плана стручног усавршавања и њиховог 

професионалног развоја 

током 

године 

Предметни 

наставници и 

учитељи 

РАД СА 

УЧЕНИЦ

ИМА 

Учешће у организацији пријема деце, 

праћења процеса адаптације и подршка 

деци у превазилажењу тешкоћа 

адаптације 

јун, август Учитељи, 

педагог 

Учешће у праћењу дечјег напредовања у 

развоју и учењу 

током 

године 

Одељенски 

старешина, 
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педагог 

Учешће у тимском: идентификовању 

деце којој је потребна подршка у процесу 

васпитања и образовања и осмишљавању 

и праћењу реализације 

индивидуализованог приступа у раду са 

децом 

током 

године 

Одељенска већа 

Испитивање детце уписаног у основну 

школу проценом интелектуалног, 

когнитивног, емоционалног и социјалног 

статуса ради давања препорука за даљи 

рад. Провера спремности за полазак у 

школу детета старости од шест до шест и 

по година. 

мај Педагог 

Учешће у структуирању одељења првог 

и по потреби других разреда.  

мај, август Педагог 

Испитивање општих и посебних 

способности, особина личности, 

когнитивног стила, мотивације за 

школско учење, професионалних 

опредељења, вредносних оријентација и 

ставова, групне динамике одељења и 

статуса појединца у групи, психолошких 

чинилаца успеха и напредовања ученика 

и одељења, применом стандардизованих 

психолошких мерних инструмента и 

процедура, као и других инструмената 

процене ради добијања релевантних 

података за реализацију непосредног 

рада са ученицима и других послова у 

раду са наставницима, родитељима, 

институцијама 

током 

године 

Педагог, 

Подружница 

психолога 

Западно Бачког 

округа 

Саветодавно-инструктивни рад са 

ученицима који имају тешкоће у учењу, 

развојне, емоционалне и социјалне 

тешкоће, проблеме прилагођавања, 

проблеме понашања 

током 

године 

Одељенске 

старешине 

Пружање подршке ученицима за које се 

школују по индивидуализираној настави 

и индивидуалном образовном плану 

током 

године 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

Пружање подршке деци, односно 

ученицима из осетљивих друштвених 

група 

током 

године 

Одељенски 

старешина, Тим 

за инклузивно 

образовање 

Идентификовање ученика са изузетним 

способностима (даровити и талентовани) 

и пружање подршке таквим ученицима 

за њихов даљи развој. Учествовање у 

процени могућности за убрзано 

школовање ученика са изузетним 

способностима 

током 

године 

Одељенски 

старешина, 

родитељи, 

педагог 
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Рад са децом, односно ученицима на 

унапређењу кључних компетенција, 

ставова и вредности потребних за живот 

у савременом друштву: стратегије учења 

и мотивације за учење, вештине 

самосталног учења, концепт 

целоживотног учења, социјалне вештине 

(ненасилна комуникација, 

конструктивно решавање проблема, 

интеркултурална комуникација и 

уважавање различитости), здрави 

стилови живота, вештине доношења 

одлука и друго 

током 

године 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Подршка развоју професионалне 

каријере ученика професионалним 

информисањем и саветовањем (на 

основу процењених способности, 

интересовања, особина личности, 

мотивације ученика) 

прво 

полугоди

ште 

Тим за ПО 

Пружање подршке ученичком активизму 

и партиципацији у школском животу 

током 

године 

Ђачки 

парламент, 

одељенске 

старешине 

Пружање психолошке помоћи ученику, 

групи, односно одељењу у акцидентним 

кризама 

по потреби Тим за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

одељенске 

старешине 

 Учествовање у појачаном васпитном 

раду за ученике који врше повреду 

правила понашања у школи или се не 

придржавају одлука директора и органа 

школе, неоправдано изостану са наставе 

пет часова, односно који својим 

понашањем угрожавају друге у 

остваривању њихових права 

током 

године 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

одељенске 

старешине 

 Организовање и реализовање предавања, 

трибина и других активности за ученике 

из области менталног здравља, 

педагошке, развојне и социјалне 

психологије 

током 

године 

Ђачки 

парламент, 

одељенске 

старешине 

РАД СА 

РОДИТЕЉ

ИМА, 

ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉ

ИМА 

Прикупљање података од родитеља, 

односно старатеља који су од значаја за 

упознавање ученика и праћење његовог 

развоја 

током 

године 

Одељенске 

старешине 

Саветодавни рад са родитељима, 

односно старатељима ученика који имају 

различите тешкоће у развоју, учењу и 

понашању 

током 

године 

Одељенске 

старешине 
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Подршка јачању родитељских васпитних 

компетенција, нарочито информисањем 

о психолошким карактеристикама 

њихове деце у оквиру индивидуалних 

консултација и облика групног 

психолошког образовања родитеља 

током 

године 

Одељенске 

старешине, 

Савет  

родитеља 

Саветодавни рад и усмеравање 

родитеља, односно старатеља чија деца 

врше повреду правила понашања у 

школи и којима је одређен појачани 

васпитни рад 

током 

године 

Тим за заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

одељенске 

старешине  

Сарадња са родитељима, односно 

старатељима на пружању подршке 

ученицима који се школују по 

индивидуалном образовном плану 

током 

године 

Тим за 

инклузивно 

образовање, 

одељенске 

старешине 

Оснаживање родитеља, односно 

старатеља да препознају карактеристике 

своје деце које указују на њихове 

изузетне способности и сарадња на 

пружању подршке у проналажењу 

различитих могућности подстицања и 

усмеравања њиховог општег и 

професионалног развоја 

током 

године 

Одељенске 

старешине 

 

Учествовање у реализацији програма 

сарадње установе са родитељима, 

односно старатељима ученика 

(одељењски родитељски састанци и 

друго) 

током 

године 

Одељенске 

старешине 

Сарадња са саветом родитеља, по 

потреби, информисањем родитеља и 

давање предлога по питањима која се 

разматрају на савету 

током 

године 

Педагог, 

директор школе 

 

 Пружање психолошке помоћи 

родитељима, односно старатељима чија 

су деца у акцидентној кризи 

по потреби Одељенске 

старешине 

РАД СА 

ДИРЕКТ

ОРОМ, 

СТРУЧН

ИМ 

САРАДН

ИЦИМА, 

ПЕДАГО

ШКИМ 

АСИСТЕ

НТОМ И 

ПРАТИО

ЦЕМ 

Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на пословима који се тичу 

обезбеђивања ефикасности, 

економичности и флексибилности 

образовно-васпитног рада установе, а 

нарочито у вези са: односно наставника 

ментора, поделом одељенског 

старешинства и друго. Предлагање 

нових организационих решења 

образовно-васпитног рада 

током 

године 

Педагогг, 

директор школе 

 

Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на припреми докумената 

установе, прегледа, извештаја и анализа 

Септембар Педагогг, 

директор школе 
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УЧЕНИК

А  

Сарадња са директором и стручним 

сарадницима у организовању трибина, 

предавања, радионица за ученике, 

запослене, родитеље 

током 

године 

Педагогг, 

директор школе, 

одељенске 

старешине 

Сарадња са другим стручним 

сарадницима на припреми и реализацији 

разних облика стручног усавршавања 

(предавања, радионице, прикази 

стручних чланака и сл.) наставнике у 

оквиру установе 

август Педагогг, 

директор школе, 

наставници 

Сарадња са директором и педагогом по 

питању приговора и жалби ученика и 

његових родитеља, односно старатеља на 

оцену из предмета и владања 

током 

године 

Педагогг, 

директор школе 

 

Учествовање у раду комисије за проверу 

савладаности програма за увођење у 

посао наставника, стручног сарадника 

током 

године 

Педагогг, 

директор школе, 

наставници 

Сарадња са педагошким асистентима и 

пратиоцима ученика на координацији 

активности у пружању подршке 

ученицима за које се доноси 

индивидуални образовни план 

током 

године 

педагошки 

асистент, Тим за 

инклузивно 

образовање 

Редовна размена, планирање и 

усаглашавање заједничких послова са 

другим стручним сарадницима у 

установи 

током 

године 

Педагог 

Сарадња са педагошким асистентом и 

пратиоцем ученика на координацији 

активности у пружању подршке 

ученицима који се школују по 

индивидуалном образовном плану 

током 

године 

Тим за 

инклузивно 

образовање, 

педагошки 

асистент 

РАД У 

СТРУЧН

ИМ 

ОРГАНИ

МА И 

ТИМОВИ

МА 

Учествовање у раду наставничког, 

односно педагошког већа (давањем 

саопштења, информисањем о 

резултатима обављених анализа, 

прегледа, истраживања и других 

активности од значаја за 

образовно-васпитни рад и јачање 

васпитачких, односно наставничких 

компетенција) 

током 

године 

Педагогг, 

директор школе 

Учествовање у раду тимова установе 

који се образују ради остваривања 

одређеног задатка, програма или 

пројекта односно програма васпитног 

рада 

током 

године 

Педагошки 

колегијум, 

одељенска већа  

Учествовање у раду стручних актива за 

развојно планирање и развој школског 

програма и педагошког колегијума 

током 

године 

стручних актива 

за развојно 

планирање и 

развој школског 

програма 

САРАДЊ Сарадња са образовним, здравственим, током здравствене, 
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А СА 

НАДЛЕЖ

НИМ 

УСТАНО

ВАМА, 

ОРГАНИ

ЗАЦИЈА

МА, 

УДРУЖЕ

ЊИМА И 

ЈЕДИНИ

ЦОМ 

ЛОКАЛН

Е 

САМОУП

РАВЕ 

социјалним и другим институцијама 

значајним за остваривање циљева 

образовно-васпитног рада и добробити 

ученика 

године социјалне, 

научне, културне 

установама 

Сарадња са локалном заједницом и 

широм друштвеном средином за 

остваривање циљева 

образовно-васпитног рада и ученика 

током 

године 

Локална 

заједница 

Учествовање у раду стручних удружења, 

њихових органа, комисија, одбора 

током 

године 

Подружница 

Западно Бачког 

округа 

Сарадња са психолозима који раде у 

другим установама, институцијама, 

организацијама, удружењима од значаја 

за остваривање образовно-васпитног 

рада и ученика: национална служба за 

запошљавање, центар за социјални рад, 

домови здравља, заводи за патологију 

говора, ментално здравље и друге 

здравствене установе, институт за 

психологију, матични факултет, заводи 

за вредновање и унапређење 

образовно-васпитног рада и др. 

током 

године 

Национална 

служба за 

запошљавање, 

центар за 

социјални рад, 

домови здравља, 

заводи за 

патологију 

говора, ментално 

здравље и друге 

здравствене 

установе, 

институт за 

психологију, 

матични 

факултет, заводи 

за вредновање и 

унапређење 

образовно-васпи

тног рада 

ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕ

НТАЦИЈЕ

, 

ПРИПРЕ

МА ЗА 

РАД И 

СТРУЧН

О 

УСАВРШ

АВАЊЕ 

Вођење евиденције о сопственом раду у 

следећој документацији: дневник рада 

психолога и психолошки досије (картон) 

ученика 

током 

године 

 

Вођење евиденције, по потреби, о 

извршеним анализама, истраживањима, 

психолошким тестирањима, посећеним 

активностима, односно часовима 

током 

године 

Педагог 

Припрема за послове предвиђене 

годишњим програмом и оперативним 

плановима рада психолога 

током 

године 

 

Прикупљање и на одговарајући начин 

чување и заштита материјала који 

садржи личне податке о деци, односно 

ученицима 

током 

године 

Педагог, 

директор школе 

Стручно се усавршава праћењем стручне 

литературе, учествовањем у 

активностима струковног удружења 

(Друштво психолога Србије, секције 

психолога у образовању, подружнице), 

током 

године 

ДПС, педагог, 

директор школе 
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похађањем акредитованих семинара, 

вођењем акредитованих семинара, 

ауторством акредитованог семинара, 

похађањем симпозијума, конгреса и 

других стручних скупова, разменом 

искуства и сарадњом са другим 

психолозима у образовању 

 
План психолога посете часовима за школску 2018/2019. годину 

 Име и презиме наставника Наставни предмет Предвиђено време 

1.  Стевка Љуба Српски језик Октобар 

2.  Иван Лукић Историја - угледни час 

3.  Стеванија Кеча 
Ликовна култура - 

угледни час 

4.  Мира Мартић Српски језик Новембар 

5.  Милојка Пејановић Математика 

6.  Ивана Шијачић 
Математика - угледни 

час 

7.  Бела Блашковић Физика 

8.  Јелица Катанић Српски језик Децембар 

9.  Александра Рашковић Математика 

10.  Милош Мишчевић 

Техничко и 

информатичко 

образовање- угледни 

час 

11.  Соња Крајина Физичко васпитање Јануар 

12.  Зорица Петровић 
Народна традиција - 

угледни час 

13.  Зоран Петков Физичко васпитање 

14.  Јосип Тољ Српски језик Фебруар 

15.  Ведрана Павичевић Пап Енглески језик 

16.  Јелена Васовић Енглески језик 

17.  Малбаша Марија Биологија 

18.  Снежана Мишчевић Француски језик Март 

19.  Дева Хинић Француски језик 

20.  
Соња Ђорђевић Јоцић и Оливера 

Козлина 

Српски и енглески језик 

- угледни час 

21.  Рената Цветков Ликовна култура 

22.  Љиљана Челаревић 
Математика - угледни 

час 

Април 

23.  Александра Радуловић 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

24.  Горана Дацић 
Математика - угледни 

час 

25.  Ена Хорват Биологија - угледни час 

26.  Никола Анђелковић Физичко васпитање 

27.  Милена Крга 
Српски језик -угледни 

час 
Мај 
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28.  Маја Јапунџић 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

29.  Розмари Мик Католички вјеронаук 

Планирана је посета часовима редовне наставе. 

 

Библиотекар школе 
Својство сваке добре наставе је да упућује на књигу, као на стални извор стручних и 

научних знања, те тако школска библиотека постаје информативни центар у коме се 

непрекидно долази до нових сазнања. 

Ђаци наше школе радо посећују библиотеку, како за читање обавезних, програмом 

предвиђених дела школске и домаће лектире, тако и књига које нису прописане обавезним 

наставним планом и програмом, а заокупљају њихову пажњу. 

За све послове које предвиђа библиотечка делатност обезбеђени су потребни обрасци: 

књиге инвентара, карте књига, печати, стручна и приручна литература. 

Књижни фонд броји 13162 публикација. Највећи део фонда обухвата ђачка лектира, 

дечије прозе и поезије, затим енциклопедије, атласи, лексикони, приручници, речници који 

су као извор информација неопходни за брзо претраживање података, и, напослетку, 

сликовнице за најмлађе кориснике. У већи део фонда убраја се и стручна литература коју 

користе наставници и стручно особље Школе. 

Програм рада школске библиотеке улази у План и програм образовно-васпитног рада 

Школе и обухвата: 

- образовно – васпитну делатност 

- библиотечко-информацијску делатност 

- културну и јавну делатност 

- остале активности (стручно усавршавање, сарадња са стручним органима школе...) 

          Активности            Начин реализације Време 

реализације 

                                            
                                            Образовно-васпитна делатност 

Упознавање ученика са 
библиотечком грађом 

Контиунирано упућивање ученика 
да науче распоред књига по 
полицама и самостално врше 
одабир 
 

током целе године 

Израда Плана рада 
библиотечке секције 

Библиотекар ће саставити План 
рада за наредну школску годину 
користећи стручну литературу и 
искуства других библиотекара 
 

септембар 2017. 
год. 

Неговање љубави према 
књизи и писаној речи 

Формирање Библиотечке секције и 
реализација Плана рада 

током целе године 

Увођење ученика у 
функцију азбучног 
каталога 

Научити кориснке да сами пронађу 
своју карту читалаца 
 

током целе године 

Развијање информационе 
писмености и формирање 
навика за самостално 
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налажење инфирмација 

Обележавање 
Међународног дана деце 

Прављење паноа о деци и дечјим 
правима са ученицима 3. и 4. 
разреда 
 

октобар 2018. 

Стварање умећа за 
самостално коришћење 
литературе 

Упућивати ученике на 
истраживачки приступ у 
проналажењу појмова и учења из 
књига 
 

током целе године 

Обележавање 
Светосавског дана књиге 

Посета градској библиотеци са 
члановима библиотечке секције 
 

октобар 2018. 

Обележавање Школске 
славе и Светског дана 
писмености 

Организовање литерарног 
конкурса о Светом Сави 
 

Децембар 2018. и 
јануар 2019. 
године 

                           
                                Сарадња са наставницима и стручним сарадницима 
 

Прављење плана набавке 
потребне стручне 
литературе 

Библиотекар кроз разговор са 
сдиректором, стручним 
сарадницима и и председницима 
одељенских већа 
 

септембар 2018. 
год. 

Посета сајму књига у 
Београду 

Библиотекар и наставници у 
договору са директором 
 

октобар 2018. 

Формирање библиотечке 
секције 

Библиотекар у сарадњи са 
одељенским старешина – 
промовисање Плана рада 

октобар 2018. 

Набавка сликовница и 
школске лектире 

Купити на Сајму књига уз 
консултације са стручним већем за 
млађе разреде и током године у 
складу са могућностима 
 

током целе године 

Учешће у издавању ђачког 
листа 

Сарадња са уредником мај 2019. 

Организовање ликовних и 
литерарних конкурса 

Библиотекар у сарадњи са 
наставницима 
 

током целе године 

                                     
                                          Библиотекачко-информациона делатност 
 

Упис ученика првог 
разреда у школску 
библиотеку 2018/2019. 
годину 

Библиотекар уз помоћ учитеља и 
педагошке службе 

током целе године 

Издавање и примање 
књишког фонда 

Библиотекар уз вођење 
одговарајуће еиденције 

током целе године 

Праћење и вођење 
евиденције коришћења 

Библиотекар усарадњи са 
библиотекаром из градске 

током целе године 
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Школски одбор 
Школски одбор у оквиру својих надлежности: 

1) доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на 

правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака;  

2) доноси предшколски, школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја 

извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;  

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;  

4) доноси финансијски план школе, у складу са законом;  

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно 

наставе у природи;  

6) расписује конкурс и бира директора;  

7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и 

стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање 

образовно-васпитног рада;  

8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;  

9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;  

10) обавља и друге послове у складу са законом и овим статутом.  

 

Скупштина града донела је решење о именовању чланова Школског одбора ОШ „Никола 

Вукићевић“6.10.2016. и замена једног члана од 14.2.2018. Мандат члановима траје 4 године. 

Мандат овом сазиву истиче у јануару 2019. године. Чланови Школског одбора су: 

библиотечке грађе библотеке 

Инвентарисање, 
сигнирање и 
каталогизација књига 

Библиотекар усарадњи са 
библиотекаром из градске 
библотеке 
 

током целе године 

Учешће у раду стручних 
органа и актива 

Присуство седницама актива и 
Наставничког већа 
 

 

Сарадња са градском 
библиотеком 

Библиотекар школе кроз контакте 
и сусрете са библиотекарима 
 

током целе године 
и по потреби 

                                              
                                                   Културна и јавна делатност 
 

Планирање културних 
садржаја за школску 
годину 

Библиотекар уз помоћ учитеља и 
педагошке службе 
 

током целе године 

                        
                                       Стручно усавршавање и остали послови 
 

Праћење педагошке 
литературе, периодике, 
стручних рецензија и 
приказа. 
Учествовање у 
семинарама и стручним 
саветовањима за 
бибкиотекаре (као 
полазник) 

Библиотекар током целе године 
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Име u презиме Ко је овлашћени предлагач 

 

 

Јасмина Думановић Представница Савета родитеља 

Душан Огризовић Представник Савета родитеља 

Бранислав Шијачић Представник Савета родитеља 

Славица Плац Представница запослених 

Емилија Рилке Представница запослених 

Александра Радуловић Представница запослених 

Стеван Фирањ Представник локалне заједнице 

Николина Ковачић Представник локалне заједнице 

Никола Ђурић Представница локалне заједнице 

Преседник Школског одбора је: Славица Плац 

Е-mail: slavica.plac@gmail.com 

 

Програм рада Школског одбора 
 

Време реализације Активности/теме, садржаји Начин реализације 

Носиоци 

реализације и 

сарадници 

Септембар Годишњег извештаја о раду 

Школе 

Седница - анализа и 

усвајање одлуке 

чланови ШО 

психолог 

Извештај о раду директора усвајање извештаја  

Годишњег плана рада Школе Седница- дискусија, 

усвајање  

чланови ШО 

психолог 

Анекса школског програма  Седница - дискусија, 

усвајање 

чланови ШО, 

психолог 

Упознавање са стањем стручне 

заступљености наставника 

Седница – 

обавештење  

чланови ШО, 

директор  

 

Извештај о обележавању Дана 

школе  

Седница – 

обавештење  

чланови ШО, 

директор  

Октобар  

 

Усклађивање интерних аката 

школе са измењеним законским 

прописима  

Седница  

Усвајање правилника  

чланови ШО, 

секретар  

 

Текући послови  Седница –извештај  чланови ШО, 

директор  

Новембар/децембар  Реализација  екскурзија 8. 

разреда 

Седница – 

Разматрање и 

усвајање извештаја 

чланови ШО, 

директор 

 

Извештај о успеху и владању 

ученика на крају првог квартала  

Седница – анализа  чланови ШО 

психолог-педагог 

План стручног усавршавања за 

наредну календарску годину 

Седница – усвајање 

плана  

чланови ШО 

директор  

Припрема за прославу Школске 

славе Светог Саве 

Седница – 

упознавање са 

активностима  

чланови ШО 

директор  

 

Јануар  

- фебруар 

Анализа стања и доношење 

финансијског плана за 2019. 

годину. 

Седница  чланови ШО 

шеф 

рачуноводства 

Усвајање завршног рачуна 

школе 

Седница  чланови ШО 

шеф 

рачуноводства  

Извештај о годишњем попису Седница  чланови ШО 
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шеф 

рачуноводства 

Извештај о успеху и владању 

ученика на крају првог 

полугодишта 

Седница  чланови ШО, 

директор  

Март  Извештај о раду директора 

(полугодишњи)  

Седница – усвајање 

извештаја  

чланови ШО, 

директор  

Април –мај  Успех и владање ученика након 

трећег квартала  

Седница- анализа 

извештаја  
чланови ШО, 

стручна служба, 

директор 

Текући послови  Седница-усвајање 

извештаја, по потреби 

доношење одлука  

чланови ШО, 

директор 

 

Јун Анализа реализације културне и 

јавне делатности Школе 

Седница   чланови ШО 

Стручна служба 

Разматрање кадровских потреба 

за наредну школску годину 

Седница  чланови ШО 

директор, 

секретар 

Успех и владање ученика на 

крају школске године   

Седница   чланови ШО 

Стручна служба 

директор 

Резултати завршног испита  - 

упис у средње школе  

Седница   чланови ШО 

Стручна служба 

Јул , август  Разматрање и усвајање извештаја 

о реализованим школама у 

природи и екскурзијама 

Седница  чланови ШО 

стручна служба, 

директор, 

секретар  

Вредновање рада Школе Седница  чланови ШО 

директор, стручна 

служба  

Разматрање материјалне 

опремљености Школе и услова 

рада 

Радни састанак чланови ШО 

 

 

Начин праћења реализације плана су: анализа записника са Седница, непосредни увид. Рад прате 

чланови Школског одбора, директор и секретар Школе. 

 
Остваривање других програма 
Програм културне и јавне делатности 

Ови програни ће се остваривати кроз планове које ће донети стручни органи и ученичке 

организације, а у којима ће бити обухваћени садржаји који ће уважавати могућнности школе 

и потеба друштвене средине. 

 
Корективно педагошки рад 

Код одређеног броја ученика присутне су тешкоће у савладавању наставних садржаја, 

што условљава неуспех у учењу и тешкоће у напредовању тих ученика. Тешкоће у учењу и 

напредовању ученика могу бити условљене: оштећењем вида, слуха, поремећајем говора, 

телесним оштећењима, хроничним обољењима и поремећајем понашања. 

Код деце која се уписују у основне школе, сметње и манифестација сметњи су таквог 

степена да им није потребан третман у специјализованим установама. Да би се омогућило 

сваком ученику са лакшим сметњама у развоју напредовања у складу са могућностима, 

реализоваће се програм корективно педагошког рада. 

Задаци корективно педагошког рада су: 
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• стимулисање постојећих интелектуалних капацитета  

• ублажавање или отклањање телесних и психичких сметњи које могу 

неповољно утицати на развој ученика 

• усмеравање ученика за она занимања које одговарају његовим могућностима 

• обезбеђивање услова за дружење свих ученика и заједнички живот и рад аса 

ученицима који немају сметње у развоју и 

• побољшање односа пема самом себи. 

Корективни рад се обавља у три фазе: 

• Прва фаза – индентификовање деце, разговори са одељенским старешинама, 

родитељима и предметним наставницима 

• Друга фаза – праћење напредовања кроз посете часовима и постигнути успех ученика,  

• Трећа фаза – упућивање и сарадња са институцијама ван школе. 

 

Садржај рада Време реализације Носиоци 

Индентификација ученика са сметњама 

у развоју 

Септембар Одељенске старешине, 

наставници, лекар, 

педагог, психолог 

Формирање група на основу природе и 

степена поремећаја 

Септембар Педагог, психолог 

Упознавање чаланова одељенског већа 

о евидентираним ученицима и 

присутним тешкоћама 

Октобар Одељенске старешине, 

педагог, психолог 

Усклађивање критеријума и начина 

вредновања успеха ових ученика 

Октобар Наставници 

Укључивање ученика са сметњама у 

развоју у рад допунске наставе  

По потреби Одељенске старешине, 

педагог, психолог 

Успостављање сарадње са родитељима 

детета 

Током школске 

године 

Одељенске старешине, 

педагог, психолог 

Организовање сарадње са 

специјализованим здравственим 

установама 

По потреби Одељенске старешине, 

педагог, психолог 

Формирање досијеа учениак Током школске 

године 

Одељенске старешине, 

педагог, психолог 

континуирано праћењ напредовања, 

развоја и промена код ученика 

Током школске 

године 

Одељенске старешине, 

педагог, психолог, 

наставници 

Извештај о раду Јун Педагог, психолог 

Ученици са оштећењем вида 

Утврдити врсту оштећења Септембар Лекар 

Обезбедити одговарајуће место у 

учионици 

Септембар Наставници 

Подстицање ученика на редовно 

ношење наочара и других помагала 

Током школске 

године 

Наставници 

Упућивање ученника на коришћење 

одговарајућег школског прибора 

Током школске 

године 

Одељенске старешине, 

наставници 

Прилагођавање испитивања 

могућностима учениака 

Током школске 

године 

Наставници 

Упућивање ученика на лекарске 

прегледе 

Током школске 

године 

Родитељи 

Ученици са оштећењем слуха 
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Утврђивање степена оштећења слуха Септембар Лекар 

Обезбедити одговарајуће место у 

учионици 

Септембар Одељенски старешина, 

наставници 

Подстицање ученика на редовно 

ношење слушног апарата 

Током школске 

године 

Одељенски старешина, 

наставници 

Прилагођавање испитивања 

могућностима учениака 

Током школске 

године 

Наставници 

Успостављање сарадње са родитељима 

ученика ради упућивања у начин 

опхођења са дететом 

Током школске 

године 

Одељенски старешина, 

педагог, психолог 

Ученици са поремећајем у говору 

Утврдити говорни статус ученика Септембар Логопед 

За децу са утврђеним поремећајима 

логопед даје упутство за рад са дететом 

код куће и у школи  

Током године Логопед, одељенске 

старешине, родитељи 

Стално праћење деце и укључивање у 

разне активности на нивоу одељења  

Током школске 

године 

Одељенске старешине, 

наставници 

Упућивање на самостално вежбање и 

корекциони третман 

Током школске 

године 

Одељенске старешине, 

наставници 

Ученици са телесним оштећењима и хроничним болестима 

Индентификација ученика који болују 

од хроничних болестин или мају неко 

телесно оштећење 

Септембар, 

октобар 

Лекар 

Упознавање наставника физичке 

културе ради прилагошавања захтева 

њима 

Током школске 

године 

Одељенски старешина, 

наставник 

Упознавање одељенског већа са 

здравственим проблемима 

Током школске 

године 

Одељенски старешина, 

педагог, психолог 

У периодима изостанака из школе, 

организовати помоћ у учењу 

Током школске 

године 

Одељенски старешина 

Ученици са интелектуалним сметњама и тешкоћама у учењу 

Утврђивања поремећаја код ученика Септембар, 

октобар 

Дефектолог, психолог, 

педагог 

Укључивање дефектолога у рад са 

учеником 

По потреби Педагог, психолог 

Активно учешће родитеља у раду са 

учеником и упознавање породичне 

ситуације 

Током школске 

године 

Педагог, психолог 

Упознавање одељенског већа, 

усаглашавање захтева према 

ученицима 

Током школске 

године 

Педагог, психолог, 

одељенски старешина, 

наставници 

Праћење напредовања ученика Током школске 

године 

Педагог, психолог 

Ученици који имају емоционалне проблеме и поремећаје у социјалном понашању 

Идентификација ученика Септембар и током 

године 

Педагог, психолог 

Прикупљање информација од родитеља Септембар и током 

године 

Одељенске старешине, 

педагог, психолог 

Саветодавни рад са ученицима Током школске 

године 

Педагог, психолог 

Посматрање ученика у школској Током школске Педагог, психолог 
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ситуацији године, посете 

часовима 

Припремна настава 

Припремна настава се организује непосредно, пред полагање поправног испита, односно 

разредног испита. За ученике 8. разреда, почетком јуна, а за ученике од 2. до 7. разреда у 

августовском испитном року. Припремна настава за поправни односно разредни испит траје 5 

дана по два часа у току дана по предмету.  

Такође, у Школи се организује припремна настава за полагање завршног испита за 

ученике 8. разреда почетком јуна, по два часа у пет дан и у току другог полугодишта. 

 
Индивидуални планови и програми наставника 

Настаљвници и стручни сарадници припремају своје индивидуалне , оперативне планове 

рада за поједине наставне области и одређене видове ваннаставних активности, а на основу 

Правилника о наставном плану и програму за основну школу и задужења у оквиру 40-то 

часовне радне недеље за ову школску годину. 

Индивидуални планови и програми наставника обухватају следеће видове наставе и 

ванастљавних активности 

• обавезни наставни предмети, 

• обавезни изборни предмети, 

• изборни предмети, 

• допунска и додатна настава, 

• секције 

• припремне наставе за полагање завршног испита и полагање поправног или 

разредног испита. 

Ови планови и програми су саставни део школског програма од првог до осмог разреда 

као и Годишњег плана рада школе и чине његов саставни део у виду анекса. Они се чувају у 

документацији Школе, код педагога. 
 

Програми ваннаставних активности 
Секције 

Назив секције Разред Планирани 

број часова 

Задужени наставник 

Драмска секција 3. 36 Сандра Лугумерски. 

Љубица Чичовачки 

Рецитатори Од 1. до 4. 

разреда 

36 Стеванија Кеча 

Литерарне секције 3. 36 Данијела Репман 

Библиотечка секција 1-8. 36 Софија Зарупски 

Новинарска секција 5. и 7. 36 Славица Плац 

Рецитаторска секција     5,7, 8. 20 Емилија Рилке 

Драмска секција 5. 10 Данијела Кујунџић Додек, 

Емилија Рилке 

Математичка секција Шести и 

осми 

25 Татјана Савић 

еколошка секција 5-8. разреда 36 Ена Хорват 

Марија Малбаша 

хемијска секција 7. и 8. разред 9 Јелена Зурковић 

атлетска секција 1-8. 18 Соња Крајина 
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одбојкашка секција 5-8 18 Соња Крајина 

корективно – педагошки 

рад 

(девојчице) 

5-8. 36 Соња Крајина 

Саобраћајна култура 5,6,7,8 36 Александра Радуловић 

Моделарство 5,6,7,8 36 Милош Мишчевић 

Нема ваннаставних активности из физике неће бити због недостатка опреме. 

 
Хор 
 

 Хор старијих разреда (од 5. до 8. разреда)ће се остварити са 136 часова годишње, као слободна активност, 

према опредељењу ученика. 

Соло певање као слободна активност ће се остварити кроз 36 часова годишње, као слободна активност (од 

6.до8.разреда), према опредељењу ученика. 

Школски радио, као секција, ће у току школске године припремити  20.емисија које ће бити емитоване у току 

школске године. Свакодневно ће пуштати музику за време великог одмора и читати обавештења која накнадно 

буду требала да обавесте ученике и раднике школе. 

Назив секције Разред Планирани број 

часова 

Задужени наставник 

Соло певање 6.-8.разреда 36 Данијела Кујунџић-Додек 

Хор- старијих разреда 5-8. разреда 136 Даније Кујунџић -Додек  

Школски радио       7.-8.разред                 20 Даније Кујунџић -Додек  

Емилија Рилке 

 

 
Слободне наставне активности за ученике 5. и 6. разреда 

Назив активности 
Разред 

 

Планирано часова на годишњем 

нивоу 

Задужени 

наставник 

Свакодневни живот у 

прошлости 
Пети 36 Иван Лукић 

Свакодневни живот у 

прошлости 
Шести 36 Сенка Канурић 

Цртање, сликање и вајање Пети 36 Рената Цветков 

Цртање, сликање и вајање Шести 36 Рената Цветков 

Хор и оркестар Пети 36 
Данијела Кујунџић 

Додек 

Хор и оркестар Шести 36 
Данијела Кујунџић 

Додек 

 
Изборни предмети за ученике 7. и 8. разреда 

Назив активности 
Разред 

 

Планирано часова на годишњем 

нивоу по разреду 

Задужени 

наставник 

Информатика и рачунарство 
Седми 

и осми 
36 Чабраја Милић 
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Свакодневни живот у 

прошлости 

Седми 

и осми 
36 Сенка Канурић 

Хор и оркестар 
Седми 

и осми 
36 

Данијела Кујунџић 

Додек 

 

Друштвено-техничке, хуманитарне, спортске и културне 
активности 

Ове активности остварују се у свим разредима од 1. до 8. разреда у трајању од 1 до 2 

часа недељно у складу са могућностима ученика и потребама друштвене средине. 

Предвиђене активности школа програмира својим Годишњим планом рада. Конкретне 

активности ће се планирати одељенске старешине и предметни наставници задужени за рад 

Ђачког парламента. Ови планови су саставни део овог плана. Такође, програми културне и 

јавне делатности школа ће остваривати и кроз планове које ће доносити стручни органи и 

ученичке организације, а у којим ће бити обухваћени садржаји који ће уважавати могућности 

школе и потребне друштвене средине. 

Значајне културне активности и акције које Школа реализује су прослава Школске 

славе Свети Сава и Дан школе. 

 

Ред. 

број 

Манифестација Динамика Задужења 

1. Дан школе 6.09.2018. Актив наставника српског 

језика, Данијела Кујунџић 

Додек  

2. Безбедност деце у саобраћају  

( за ученике 1. разреда) 

септембар, 2018. Саобраћајна полиција и 

учитељи 1. разреда 

3. Дан Европских језика 26.09.2018. Наставници српског, 

енглеског и француског 

језика 

4. Дечја недеља октобар Одељенске старешине и 

стручна служба 

5. Обележавање „Месеца 

књиге“ 

октобар Наставници српског језика 

6. Светски Дан хране 16.10.2018. Олга Миловић, Љиљана 

Кнежевић, Школски 

диспанзер 

7. Дан примирја у Првом 

светском рату 

11.11.2018. Одељенске старешине, 

наставници историје 

8. Болести зависности новембар, 2018. Стручна служба, 

Саветовалиште за младе 

9. Светски Дан борбе против 

СИДЕ 

1.12.2018. Стручна служба у сарадњи 

са Саветовалиштем за 

младе, наставнице 

биологије 

10. Фестивал науке у Београду децембар, 2018. Наставници техничког 

образовања 

10. Школска слава „Свети Сава“ 27.01.2019. Учитељи 3. разреда, 

наставник музичког и 

вероучитељи 

11. Сретење, Дан државности 15.02.2019.  Наставници историје, 

педагог 
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12 Светски дан здравља 7.04.2019. Настаник ликовног, 

наставници биологије, 

одељенске старешине, 

Саветовалиште за младе 

13. Дан планете Земље 22.04.2019. Стручна служба, 

наставници географије 

14. СРП „Горње Подунавље“ јун 2019. Наставници географије, 

физичког васпитања, 

биологије, одељенске 

старешине 

15.  Јесењи и пролећни крос 6. октобра 2018. 

и 11. маја 2019. 

Наставници физичког 

васпитања, одељенске 

старешине 

16.  Обука пливања (за ученике 2. 

разреда) 

прво 

полугодиште 

школске године 

Учитељи 2. разреда 

18. Завршне приредбе – крај 

школске године 

јун, 2019. одељенске старешине 

19. Пријем првака 31.08.2019. учитељи 4. разреда, 

стручна служба 

20. Посете музеју, галерији, 

биоскопу, позоришту, 

радним организацијама, 

другим школама 

током године одељенске старешине и 

предметни наставници 

21. Учешће на такмичењима, 

тематским конкурсима 

током године предметни наставници и 

учитељи 

22. Излет са пешачењем 30 септембра, 

2018.  

наставници физичког 

васпитања и одељенске 

старешине 8. разреда 

23. Спортско такмичење 1. јун2019. наставници физичког 

васпитања 

24. Обележавање верских 

празника 

током школске 

године 

Актив вероучитеља 

25. Хуманитарно-еколошка 

акција „Чепом до осмеха“ 
током године 

Соња Крајина и Ена 

Хорват 
 

Додатни васпитно-образовни рад 
Ове активности се организују за ученике од 4. до 8. разреда са посебним 

способностима, склоностима и интересовањима за поједине предмете у трајању од једног часа 

недељно, односно са по 36 часова од 4. до 7. разреда и са по 34 часова за ученике 8. разреда. 

Планирање садржаја и реализација овог вида васпитно-образовног радаодржаће према 

задужењима предметни наставници. 

У Школи се организују школска такмичења из свих наставних предмета. Ученици 

учествују на општинском, окружном, републичком нивоу такмичења према оствареним 

резултатима са претходног нивоа. Школа је домаћин такмичења у знању страних језика 

општинског и окружног нивоа. 

 
Допунска настава 

Допунска настава се организује од 1. до 8. разреда којима је потребна помоћ у 

савладавању програма и учењу са једним часом недељно. Садржај допунске настааве 

планирају предметни наставници. 
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ПЛАН ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ ПРЕДМЕТНИХ НАСТАВНИКА У 
ОДЕЉЕЊИМА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. годину 

Име и 
презиме 

наставника 

Назив 
предмета 

Наставна 
јединица 

(прво 
полугодиште) 

Датум 
планираног 

часа 

Наставна 
јединица 

(друго 
полугодиште) 

Датум 
планираног 

часа 

Ивана 

Шијачић 
Математик

а 
Површине децембар 

2018. 
Разломци мај 2019. 

 
Соња Крајина 

 
 

физичко 
васпитање 

17. час 

Високи старт и 
брзинско трчање 

- обука 

око 1.11.2017 

93. час 

Кошарка, игра 2 
екипе- 

увежбавање 

05.2018. 

Иван Лукић Историја Увод у историју 18.12.2018. Увод у историју  Мај 2019. 

Татјана 

Савић 
Математик

а 

Нула и један у 

рачунским 

операцијама 
 XI 2018. Разломци V 2019. 

Милош 

Мишчевић 

Техника и 

технологиј

а 

Човеково радно 

окружење 

Новембар, 

2018 

Израда модела 

од папира 

Фебруар, 

2019 

 
Програм наставе у природи и екскурзије 

Школа у природи и екскурзије организоваће се у складу са Правилником о извођењу 

екскурзија и школе у природи, за све ученике, за које њихови родитељи искажу интерес, а све 

у складу са развојним потребама ученика. 

Циљ екскурзије као облика образовно-васпитног рада је да допринесе остваривању 

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

непосредног упознавања са појавама и односима у природној и друштвеној средини, са 

културним, историјским и духовним наслеђем и са привредним достигнућима. 

Задаци екскурзија су:  

• продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искуства 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 непосредних односа између наставника и ученика и ученика 

међусобно, 

• проучавање објеката и феномена природе, 

• упознавање 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. 

У складу са наставним планом и програмом, предвиђене су следеће екскурзије и наставе у 
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природи: 

 

Разред  Време Дестинација 

1. разред Екскурзија Мај 2019. Ченеј-Карађорђево-Бач 
Мај 2019. Сомбор-Келебија-Суботица –Палић 

2. разред Настава у 

природи 

Април-мај 2019. Митровац на Тари 

Екскурзија Мај 2019. Сремска Митровица- Засавица 

3. разред Екскурзија Мај, 2019 

 
Београд - Сурчин - Музеј Николе 

Тесле - Ботаничка башта - 

Калемегдан - Авала 

Крушедол - Музеј хлеба - Засавица 

- Сремска Митровица (локалитет 

Сирмијум) 

Кикинда - Мокрин 

4. разред Екскурзија Мај, 2019 

 
Сремски Карловци 

1.циклус Настава у 

природи 

Мај, 2019 

 
Деспотовац 

5. разред Екскурзија Мај, 2019 

 
Сремска Митровица - Засавица 

6, 7 и 8. разред Екскурзија Мај, 2019 

 
Храм Светог Саве, Смедерево, 
Виминацијум 

7. разред Излет април-мај 2019 Фрушка гора  

Будући 8. разред, 

садашњи 7. разред 

Екскурзија  2.и 3.10.2019,  

 

Мокра гора, Бранковина 

Ниш 

8.разред Екскурзија 12-13. октобар 2018. Ниш 

Други циклус (од 

5. до 8. разреда) 

Екскурзија Децембар, 2018. Београд - Фестивал науке 

7. и 8. разред Екскурзија Фебруар, 2019. Нови Сад - Путокази 

Од 2. до 8. разреда 

за награђене 

ученике 

Екскурзија Септембар-окто

бар 

Београд 

 

ПЛАН ЕКСКУРЗИЈЕ 1. РАЗРЕДА 

за школску 2018/2019. годину 

 

1. Образовно-васпитни циљеви задаци 

 

Екскурзија као ваннаставни облик образовно-васпитног рада за циљ има савлађивање и 

усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем, појава и односа у природној и 

друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези 

са делатношћу школе. 

Задаци екскурзије су образовно-васпитни: 

– упознавање ученика са историјским објектима, насељима, градовима,привредним, 

географским, урбанистичким карактеристикама и елементима садржаја која су у вези са 

програмима одговарајућих наставних предмета 

– уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима 

– развијање интереса за природу и изграђивање еколошких навика 

– упознавање начина живота и рада људи која су карактеристична за поједине крајеве 

– развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, 



 

 128 

навикама, социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота, 

подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја 

- стицање нових сазнања 

– проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичких односа у 

конкретним природним и друштвеним условима 

– развијање позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима. 

 

2. Садржаји којима се постављени циљеви и задаци остварују 

 

1.предлог: једнодневна екскурзија Ченеј-Карађорђево-Бач 

 

Полазак и директна вожња  до Ченеја,где ће ученици имати радионице,спортске активности и 

ручак у етно- кући „ Митин  салаш“ .После ручка предвиђена је посета комплексу  

Карађорђево у близини Бачке Паланке.Деца ће имати прилике да тамо виде ергелу 

коња,музеј ергеле и да се возе фијакером.Након тога предвиђен је обилазак твђаве у Бачу,која 

представља најзначајније и најбоље очувано средњевековно утврђење у Војводини. Повратак 

у Сомбор. 

 

2.предлог:једнодневна екскурзија Сомбор-Келебија-Суботица –Палић 

 

Полазак и директна вожња до ергеле Келебија.Боравак на ергели уз разне активности и 

ручак.Шетња и обилазак центра Суботице.Одлазак на Палић и обилазак ЗОО врта.Повратак у 

Сомбор. 

 

3. Планирани обухват ученика 

 

Предвиђени број ученика био би у складу са Правилником о извођењу екскурзија, што 

представља 70% ученика на нивоу разреда уз претходну писмену сагласност родитеља. 

 

4. Носиоци планираних садржаја и активности 

 

Након расписаног тендера екскурзију би изводила одабрана туристичка агенција. 

Носиоци активности реализације садржаја и програма екскурзије су одељенске старешине 

1. разреда уз стручну пратњу водича. 

 

5. Трајање 

За ученике 1. разреда предвиђена је једнодневна екскурзија. 

 

6. Путни правци 

 

За 1.предлог: Сомбор – Ченеј-Карађорђево-Бач – Сомбор 

За 2.предлог:Сомбое-Келебија-Суботица(центар)-Палић 

7. Техничка организација 

Аранжман екскурзије обухвата превоз туристичким аутобусом и организацију пута са 

водичем. 

 

8. Начин финансирања 

Финансирање екскурзије би се остваривало од стране родитеља у неколико месечних рата. 

 

9. Период реализације 

Месец мај. 
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План предао актив 1. разреда: Александра Рашковић,Љиљана Челаревић, Бранкица Вергаш 

Марјановић и Јосип Тољ. 

 

План наставе у природи за 2. разред 

 
 

 Време и место 
 

Предвиђени садржај 
 

         Циљеви 
 

       Носиоци 

 

Април-Мај 2018 

 

Митровац на Тари 

 

Обилазак видиковца,чеке 

за вукове и медведе,тепих 

ливаде. 

Посета терена где расте 

Панчићева 

оморика.Посета етно куће 

Качара.Шетња по 

медвеђим шапама. 

 

Ученици усвајају 

начин просторне 

орјентације у 

природи,нова знања 

о биљкама и 

животињама. 

Уче о чувању 

природе и стичу 

нива сазнања о 

традицији своје 

земље и свог народа. 

 

Учитељице другог разреда и 

учитељ издвојеног одељења 

Ранчево: Стевка Љуба, Зорица 

Петровић, Милена Крга, Марија 

Гуглета и Валентина Стојачић 

 
Ексурзија –Сремска Митровица-Засавица 2. разред 

 
Место и време: 

 

Садржај: 

 

Циљеви: 

 

Носиоци активности: 

 

Мај- Сремска 

Митровица- 

Засавица 

− Центар града 

− Антички град Сирмијум 

− Засавица Специјални 

Резерват Природе 

− Вожња бродићем 

− упознавање града 

− воде наше околине 

и планина 

− прошлост- антички 

град Сирмијум 

− развијање љубави 

према природи 

− развијање еколошке 

свести 

− развијање 

другарства, 

толеранције, 

правила лепог 

понашања 

 

Учитељице другог 

разреда и учитељ 

издвојеног одељења 

Ранчево: Стевка 

Љуба, Зорица 

Петровић, Милена 

Крга, Марија Гуглета 

и Валентина Стојачић 

 

 

ПЛАН ЕКСКУРЗИЈЕ 3. РАЗРЕДА 

за школску 2018/2019. годину 

 

1. Образовно-васпитни циљеви задаци 

 

Екскурзија као ваннаставни облик образовно-васпитног рада за циљ има савлађивање и 

усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем, појава и односа у природној и 

друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези 

са делатношћу школе. 

Задаци екскурзије су образовно-васпитни: 

– упознавање ученика са историјским објектима, насељима, градовима,привредним, 

географским, урбанистичким карактеристикама и елементима садржаја која су у вези са 

програмима одговарајућих наставних предмета 

– уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима 

– развијање интереса за природу и изграђивање еколошких навика 

– упознавање начина живота и рада људи која су карактеристична за поједине крајеве 
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– развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, 

навикама, социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота, 

подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја 

- стицање нових сазнања 

– проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичких односа у 

конкретним природним и друштвеним условима 

– развијање позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима. 

 

2. Садржаји којима се постављени циљеви и задаци остварују 

 

1. предлог: једнодневна екскурзија Београд - Сурчин - Музеј Николе Тесле - Ботаничка 

башта - Калемегдан - Авала 

 

Полазак и директна вожња преко Новог Сада до Сурчина уз краће успутне паузе ради 

одмора. Долазак у Сурчин и посета музеју ваздухопловства. Долазак у Београд и посета 

музеју Николе Тесле. Наставак пута до Ботаничке баште и обилазак уз причу кустоса. 

Долазак до Калемегдана, предвиђени ручак. Посета Зоолошком врту и обилазак 

Калемегданеске тврђаве. Наставак пута до Авале, вожња лифтом на торањ и посета 

споменику Незнаном јунаку. Повратак у Сомбор. 

 

2. предлог: једнодневна ексурзија Крушедол - Музеј хлеба - Засавица - Сремска 

Митровица (локалитет Сирмијум) 

 

Обилазак манастира Крушедол, упознавање са културно- историјским карактеристикама. 

Обилазак Јеремијиног музеја хлеба, упознавање са народним начином живота и прављењем 

хлеба. 

Обилазак Засавице и упознавање врста које су биле некада заступљене и повратак даброва. 

Обилазак Сремске Митровице, градског језгра и музеја, као и локалитета Сирмијум. 

 

3. предлог: једнодневна екскурзија Кикинда - Мокрин 

 

Долазак у Кикинду. Разгледање храма светог Николе, посета Народном музеју, обилазак 

Суваче, посета музеју "Терра", одлазак у Мокрин. Ручак у Мокрину, на етно салашу "Ђерам". 

Поеста млекари. Пролазак кроз Гарави сокак и разгледање куће Мике Антића. Обилазак 

цркве Огњене Марије. Повратак у Сомбор. 

 

3. Планирани обухват ученика 

 

Предвиђени број ученика био би у складу са Правилником о извођењу екскурзија, што 

представља 70% ученика на нивоу разреда уз претходну писмену сагласност родитеља. 

 

4. Носиоци планираних садржаја и активности 

 

Након расписаног тендера екскурзију би изводила одабрана туристичка агенција. 

Носиоци активности реализације садржаја и програма екскурзије су одељенске старешине 

3. разреда уз стручну пратњу водича. 

 

5. Трајање 

За ученике 3. разреда предвиђена је једнодневна екскурзија. 

 

6. Путни правци 
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За 1.предлог: Сомбор - Сурчин - Београд - Авала - Сомбор. 

 

За други предлог: Сомбор - манастир Крушедол - Пећинци - Засавица - Сремска Митровица - 

Сомбор 

 

За трећи предлог: Сомбор - Кикинда - Мокрин - Сомбор 

 

7. Техничка организација 

Аранжман екскурзије обухвата превоз туристичким аутобусом и организацију пута са 

водичем. 

 

8. Начин финансирања 

Финансирање екскурзије би се остваривало од стране родитеља у неколико месечних рата. 

 

9. Период реализације 

Месец мај. 

 

План предао актив 3. разреда: Лепосава Маричић, Сандра Лугумерски, Данијела Репман и 

Љубица Чичовачки 

 

Ексурзија –Сремски Карловци 4. разред 
Мај 

 

Сремски 

Карловци-Петровар

адинска тврђава 

− Петроварадинска 

тврђава 

 

-Планетаријум 

-Подземне војне галерије 

 

- Сремски Карловци 

 

-Етно камп Радуловачки- 

радионица 

-бродић 

-обилазак С.Карловаца са 

водичем 

-ручак-Стражилово 

-Музеј меда и вина 

 

− Упознавање 

историјских и 

културних вредности 

града  

− Географски положај 

града 

− Радионичарски рад 

–тимски рад 

− Развијање љубави 

према природи 

− Развијање еколошке 

свести 

− Развијање другарства, 

толеранције, правила 

лепог понашања 

Актив 4. разреда: 

 

Мира Мартић 4.1 

Милојка Пејановић 

4.2 

Стеванија Кеча 4.3 

Јелица Катанић 4.4 

 

 
Настава у природи за 1. циклус 

  ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА  РЕКРЕАТОРА ЗА ШКОЛУ У ПРИРОДИ 

-ПРВИ ДАН 

ДОЛАЗАК У ХОТЕЛ,РУЧАК,РАЗГЛЕДАЊЕ –УПОЗНАВАЊЕ ГРАДА,ВЕЧЕРА 

,ВЕЧЕРЊА АНИМАЦИЈА ДЕЦЕ 

-ДРУГИ ДАН 

ДОРУЧАК,ПОЛУ ДНЕВНИ ИЗЛЕТ ДО РЕСАВСКЕ ПЕЋИНЕ И ЛИСИНА(са 

вашим превозом и улазницом),ручак, 

ОДМОР ПОСЛЕ РУЧКА,СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ НА ТЕРЕНИМА ПОРЕД 

ХОТЕЛА,ВЕЧЕРА,ВЕЧЕРЊА АНИМАЦИЈА ДЕЦЕ 

-ТРЕЋИ ДАН 

  ДОРУЧАК,ПРЕ ПОДНЕВНА ШЕТЊА И ПОСЕТА ПАРКА 

МАКЕТА,ручак,ОДМОР ПОСЛЕ РУЧКА, 

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ НА ТЕРЕНИМА ПОРЕД 

ХОТЕЛА,ВЕЧЕРА,ВЕЧЕРЊА АНИМАЦИЈА ДЕЦЕ 

 -ЧЕТВРТИ ДАН 
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 ДОРУЧАК,ШЕТЊА И ОБИЛАЗАК МАНАСТИРА МАНАСИЈЕ 

,РУЧАК,ОДМОР ПОСЛЕ РУЧКА, 

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ НА ТЕРЕНИМА ПОРЕД 

ХОТЕЛА,ВЕЧЕРА,ВЕЧЕРЊА АНИМАЦИЈА ДЕЦЕ 

-ПЕТИ ДАН 

  ДОРУЧАК,ШЕТЊА ПО ПРИРОДИ ИЗНАД ГАРДА –ДО 

ВИДИКОВЦА,РУЧАК,ОДМОР ПОСЛЕ РУЧКА, 

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ НА ТЕРЕНИМА ПОРЕД 

ХОТЕЛА,ВЕЧЕРА,ВЕЧЕРЊА АНИМАЦИЈА ДЕЦЕ 

 

-ШЕСТИ ДАН 

ДОРУЧАК,ПОЛУ ДНЕВНИ ИЗЛЕТ  ДО СВИЛАЈНЦА(природњачки музеј И 

обилазак куће Стевана Синђелића) ,ЈАГОДИНЕ(зоо врт,музеј воштаних фигура 

,аква парк) И Манастира Раванице или музеј рударства у Сењу ручак, 

ОДМОР ПОСЛЕ РУЧКА,СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ НА ТЕРЕНИМА ПОРЕД 

ХОТЕЛА,ВЕЧЕРА,ВЕЧЕРЊА АНИМАЦИЈА ДЕЦЕ 

-СЕДМИ ДАН 

ДОРУЧАК,ИЗЛАЗАК ИЗ СОБЕ (ради сређивања соба због доласка друе 

гупе),ОБИЛАЗАК О.Ш.”ДЕСПОТ СТЕВАН ВИСОКИ” У 

ДЕСПОТОВЦУ,ПОВРАТАК КУЋИ. 

 
EКСКУРЗИЈА ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 

Време и место Предвиђени садржај Циљева Носиоци 

једнодневна – мај 

2018.,  

Сремска Митровица, 

Засавица 

1. Сремска 

Митровица – 

разгледање града, 

остаци Сирмијума, 

Царска палата 

2. ручак 

3. Засавица, резерват 

природе.  Уз причу 

биолога упознавање 

са резерватом, 

аутохтоним 

животињама које ту 

живе, посета 

Видиковцу, вожња 

туристичким  

бродићем, слободно 

време 

4. Музеј хлеба 

Јеремија у 

Пећинцима 

Непосредно упознавање 

појава и односа у 

природној и друштвеној 

средини, упознавање 

културног, историјског и 

духовног наслеђа и 

привредних достигнућа 

која су у вези са 

делатношћу школе. 

Развијање позитивног 

односа према културним, 

технолошким  и 

естетским вредностима, 

позитивним социјалним 

односима, као и схватање 

значаја здравља и 

здравих стилова живота. 

Развијање интересовања 

за природу и 

изграђивање еколошких 

навика, подстицање 

испољавања позитивних 

емоционалних 

доживљаја. 

Ученици 5 разреда, 

одељенске 

старешине: Дацић 

Горана, Јелена 

Васовић, Славица 

Плац, Соња Крајина,  

стручни вођа пута 

туристичке 

организације. 

 
EКСКУРЗИЈА ЗА ШЕСТИ, СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД 

 
Време и место Предвиђени 

садржај 
Циљеви Носиоци 

Једнодневна  

Храм Светог Саве, 
Смедерево, Виминацијум 
 

Храм Светог 
Саве, 
Смедерево, 
Виминацијум 

 

Непосредно упознавање појава 

и односа у природној и 

друштвеној средини, 

упознавање културног, 

историјског и духовног наслеђа 

Ученици  VI1, VI2, VI3, 

VI4 одељења, 

одељенске старешине: 

Милош Мишчевић, 

Татјана Свић. Оливера 
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и привредних достигнућа. 

Развијање позитивног односа 

према културним, 

технолошким  и естетским 

вредностима, позитивним 

социјалним односима, као и 

схватање значаја здравља и 

здравих стилова живота. 

Развијање интересовања за 

природу и изграђивање 

еколошких навика, подстицање 

испољавања позитивних 

емоционалних доживљаја. 

Козлина, Сенка 

Канурић, стручни вођа  

пута туристичке 

организације. 

 

ПЛАН EКСКУРЗИЈЕ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 
Време и место Предвиђени 

садржај 
Циљеви Носиоци 

Излет на Фрушку гору, 

април-мај 2019. 
Обилазак 

манастира, 

Стражилово, 

посета 

Сремским 

Карловцима 

Непосредно упознавање појава 

и односа у природној и 

друштвеној средини, 

упознавање културног, 

историјског и духовног наслеђа 

и привредних достигнућа која 

су у вези са делатношћу школе. 

Развијање позитивног односа 

према културним, 

технолошким  и естетским 

вредностима, позитивним 

социјалним односима, као и 

схватање значаја здравља и 

здравих стилова живота. 

Развијање интересовања за 

природу и изграђивање 

еколошких навика, подстицање 

испољавања позитивних 

емоционалних доживљаја. 

Ученици 7-1,7-2, 7-3 и 

7-4одељења, одељенске 

старешине: М. 

Малбаша, М. Јвановић, 

Е. Рилке и И. Шијачић, 

стручни вођа пута 

туристичке 

организације. 

 

ПЛАН EКСКУРЗИЈЕ ЗА ОСМИ РАЗРЕД 2019/2020. ГОДИНЕ 
Време и место Предвиђени 

садржај 
Циљева Носиоци 

дводневна – 2.и 3.10.2019,  

Мокра гора, Бранковина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или Ниш 

 

 

 

1. Кремна 

2. Дрвенград 

3. Шарганска 

осмица 

4. ноћење у 

„Оморици“ или 

„Белом бору“ на 

Тари 

5. Бранковина 

6. манастир 

Каона 

 

Oбилазак 

Ћела куле, 

Чегар, Логор, 

Нишка 

тврђава, 

смештај 

;;Чаир  
 

Непосредно упознавање појава 

и односа у природној и 

друштвеној средини, 

упознавање културног, 

историјског и духовног наслеђа 

и привредних достигнућа која 

су у вези са делатношћу школе. 

Развијање позитивног односа 

према културним, 

технолошким  и естетским 

вредностима, позитивним 

социјалним односима, као и 

схватање значаја здравља и 

здравих стилова живота. 

Развијање интересовања за 

природу и изграђивање 

еколошких навика, подстицање 

испољавања позитивних 

емоционалних доживљаја. 

Ученици 8-1,8-2, 8-3 и 

8-4одељења, одељенске 

старешине: М. 

Малбаша, М. Јвановић, 

Е. Рилке и И. Шијачић, 

стручни вођа пута 

туристичке 

организације. 
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План екскурзије за 8. разред 

 Време и место Предвиђени садржај Циљеви Носиоци 

Ниш, 12-13. октобар 

2018. 

обилазак Ћела куле, 

Чегар, Логор..Нишка 

тврђава, Чаир 

Непосредно упознавање 

појава и односа у 

природној и друштвеној 

средини, упознавање 

културног, историјског и 

духовног наслеђа. 

Развијање позитивног 

односа према културним, 

технолошким  и 

естетским вредностима, 

позитивним социјалним 

односима, као и схватање 

значаја здравља и 

здравих стилова живота. 

Развијање интересовања 

за природу и 

изграђивање еколошких 

навика, подстицање 

испољавања позитивних 

емоционалних 

доживљаја. Развој 

самосталности, 

другарства, правилног 

односа према 

вршњацима и одраслим 

особама. Развијање 

културе понашања и 

комуницирања.   

ТА „EURO-LINE 

PEKEZ“, ученици 81, 82, 

83 и 84 одељења, 

одељенске 

старешине:Иван Лукић, 

Дева Хинић, Александра 

Радуловић, Данијела 

Кујунџић-Додек стручни 

вођа пута туристичке 

организације 

 

План екскурзије за ученике 2. циклуса 

 
Време и место Предвиђени садржај Циљеви Носиоци 

Децембар Београд Фестивал науке Стицање нових знања, 

упознавање са научним 

феноменима 

Примена наученог кроз 

активно учествовање у 

експериментима, 

приближавање науке на 

атрактиван начин, 

популаризација 

научног погледа на свет 

Ученици од 5. до 8. 

разреда 

 

Милош Мишчевић и 

Александра Радуловић 

 

 

План екскурзије за 7. и 8. разред у склопу професионалне оријентације 

Време и 

место 

Предвиђени садржај Циљеви Носиоци 

Фебруар 

Нови Сад 

 

Међународни сајам 

образовања 

„Путикази“ 

Упознавање са 

могућностима даљег 

школовања, упознавање са 

захтевима уписа, 

Ученици 7. до 8. 

разреда, 

Сенка Канурић, 

Љиљана Кнежевић, 

Емилија Рилке, Олга 

Миловић 

 
План екскурзије за награђене ученике 
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Време и 

место 

Предвиђени садржај Циљеви Носиоци 

септемба 

Октобар,

Београд 

Посета храма 

Светог Саве, Музеја 

историје, Музеј 

ваздухопловства, 

панорамски 

обилазак града и 

Ботаничке баште. 

Упознавање културног, 

историјског и духовног наслеђа. 

Развијање позитивног односа 

према културним, технолошким  и 

естетским вредностима, 

позитивним социјалним односима,  

Развој самосталности, другарства, 

правилног односа према 

вршњацима и одраслим особама. 

Развијање културе понашања и 

комуницирања. 

Ученици који су у 

школској 2017/2018. 

години освојили једно 

од прва три места на 

општинском и другим 

нивоима такмичења, 

Eмилија Рилке 

 

Посебни програми васпитно-образовног рада 
Програм професионалне оријентације ученика 

Рад на професионалном информисању ученика почиње од првог разреда и 

континуирано сенаставља током целог основног школовања. У току редовне наставе 

ученици ће се информисати озанимањима која су повезана са садржајима појединих 

наставних области.Од првог до четвртог разреда посебну пажњу треба обратити на 

занимања родитеља, рођака,суседа и занимања која су највише позната. У петом 

разреду треба обрадити занимања уграђевинарству, у шестом разреду занимања у 

металопрерађивачкој индустрији, графичкој,текстилној, гумарској и кожарској 

индустрији, у седмом разреду занимања у услужнимделатностима (туризам и 

угоститељство), а у осмом разреду занимања техничара.Посебан допринос у 

упознавању ученика са наведеним занимањима пружиће наставницитехничког 

образовања, хемије и физике. 

Кроз додатну наставу, слободне активности и друге друштвене активности 

ученицима ће седавати шире информације о појединим занимањима која погодују 

способностима ученика.Кроз посете разним организацијама у оквиру наставе 

појединих предмета, ученици ће сеупознати са разним занимањима. 

Разредне старешине ће из области професионалне информације обрадити следеће 

садржаје: 
▪ стварање активног става према избору позива, 
▪ формирање правилног односа према раду и изграћивању радних навика, 
▪ упознавање са значајним факторима избора позива и 
▪ давање информација о суфицитарним и дефицитарним занимањима. 

У реализацији програма рада на професионалном информисању ученика, 

наставници, педагоги психолог Школе посебну пажњу ће обратити надареним 

ученицима, као и ученицима који имајупроблема у психофизичком развоју. 

Рад на професионалном информисању ученика обављаће се кроз родитељске 

састанке ииндивидуалне сусрете са родитељима. На тај начин родитељима ученика ће 

се скренути пажња напотребу праћења и подстицања деце и уочавања изражених 

склоности и способности, интересовања,изграћивања правилног односа према учењу 

и раду уопште, информисању деце о занимањима упородици и ближој околини, 

сузбијању површних схватања и предрасуда о појединим занимањима,указивања на 

последице нереалних амбиција и слично. 

Циљ професионалне оријентације у основној школи јесте развијање спремности ученика 

да стиче искуства и знања о себи у свету рада, да доноси реалне одлуке у погледу свог даљег 

образовања и опредељивања, свестан шта она значе за каснија образовања и професионалн 

опредељења, као и за успех у раду. Општи задаци професионалне оријентације су:   
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• упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика 

личностиученика, значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја и 

њихово подстицање да и сами свесно доприносе сопственом професионалном развоју,  

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

• образовања и њихово оспособљавање за самостално прикупљање информација које се 

односе на свет рада и систем средњег образовања, 

• формирање правилних ставова према раду,  

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

рада, 

• оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење 

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

оспособљавања, 

• успостављање сарадње са ученичким родитељима и њихово оспособљавање за 

пружање помоћи деци у подстицању и усмеравању њиховог професионалног развоја, 

• успостављање сарадње са установама и институција. 

Циљеви и задаци професионалне оријентације остварују се у сарадњи са локалном 

заједницом, Националном службом за запошљавање, средњим школама и предузећима у 

месту и околини.Наша школа укључена је у пројекат Професионална орјентација –прави 

избор занимања већ другу школску годину. 

7. разред (ТПО – Олга Миловић, педагог) 

1. полугодиште(ТПО, одељенске старешине, наставници ликовне културе, српског 

језика и грађанског васпитања) 

Фаза 1:Упознајем себе 

1. Представљање програма и портфолија за ученике и ученице – ЧОС, ТПО 

2. Професионална орјентација и договарање о начину рада – ЧОС, ТПО 

3. Самоспознаја – аутопортрет – ЛИКОВНА КУЛТУРА 

4. У очима других – СРПСКИ ЈЕЗИК 

5. Мој тип учења – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

2. полугодиште (тим за проф. орјентацију, наставници техничког и информатичког 

образовања, одељенске старешине) 

Фаза 1:Упознајем себе 

6. У свету интересовања – ТПО 

7. У свету вештина и способности – ТПО 

8. Пут способности – ТПО 

9. У свету вредности – ТПО 

10. Какав/каква сам у тиму – ТПО 

11. Ја за 10 година – ТПО 

12. За родитеље/старатеље и децу: Моја очекивања – ТПО 

 

Фаза 2: Информисање о занимањима , каријери и путевима образовања – ТПО 

 

Фаза 3: Реални сусрети са светом рада и доношење одлуке о школовању и занимању  

13. Слика савременог света рада – ТПО 

14. Прикупљање и начини обраде информација о школама и занимањима – 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

15. Повезивање области рада са занимањима - ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

16. Путеви образовања и каријере - ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

17. Припрема за интервју – ТПО 
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18. Спровођење интервјуа – ТПО 

19. Припрема сусрета са експертима у нашој школи – ЧОЗ 

20. Експерти у нашој школи – ЧОЗ 

 

Фаза 4: Упознајем се са могућностима школовања и занимања – ТПО 

 

Фаза 5: Проверавам свој профил: проверавам га са захтевима, одлучујем и 

конкретизујем 

21. Осврт на резултате информисања – ТПО 

22. Посета средњој школи – ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА  

23. Посета предузећу/установи – ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА 

24. Евалуација програма Професионалне орјентације за 7. разред - ТПО 

 

8. разред (ТПО – Љиљана Кнежевић – психолог, Емилија Рилке, професор српског 

језика.) 

1. полугодиште(тим за проф. орјентацију, одељенске старешине, наставници 

ликовне културе и грађанског васпитања) 

Фаза 1:Упознајем себе 

1. Представљање програма и портфолија за 8. разред – ЧОС,ТПО 

2. У свету интересовања – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

3. Графикон интересовања - ЧОЗ 

4. Моја очекивања – ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

2. полугодиште (тим за проф. орјентацију, наставници техничког и информатичког 

образовања, грађанског васпитања и  одељенске старешине) 

Фаза 1:Упознајем себе 

5. О стереотипима - ТПО 

6. У свету врлина и вредности – ТПО 

7. Самоспознаја – то сам ја ТПО 

8. Какав/каква сам „на први поглед“– српски језик 

9. Рад са ученицима/ученицама и родитељима/старатељима - ТПО 

 

Фаза 2: Информисање о занимањима , каријери и путевима образовања – ТПО 

Фаза 3: Реални сусрети са светом рада и доношење одлуке о школовању и занимању  

10. Слика савременог света рада и кључне компетенције за занимања – ТПО 

11. Образовни профили у СШ - ЧОЗ 

12. Мрежа средњих школа - ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

13. Захтеви занимања – одговарајуће способности и контраиндикације - ТЕХНИЧКО 

И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

14. Сазнајем са интернета куда после ОШ – ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

15. Путеви образовања и каријере – ТПО 

16. Припрема и спровођење интервјуа – ТПО 

17. Опис занимања помоћу мапе ума – ТПО 

18. Критеријум за избор школе – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

19. Испитивање ставова – ТПО 

20. Избор занимања и приходи – ТПО 

21. Орјентација ствара јасну слику – ТПО 

22. Опис занимања уз помоћ мапе ума на родитељском састанку - ТПО 

 

Фаза 4: Упознајем се са могућностима школовања и занимања – ТПО 

Фаза 5: Проверавам свој профил: проверавам га са захтевима, одлучујем и 
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конкретизујем 

23. Припрема за реалне сусрете  – ТПО 

24. Остварујемо учење путем реалних сусрета - ТПО  

25. Документација за реалне сусрете - ТПО 

26. Рефлексија учења путем реалних сусрета – ТПО 

27. Обука за конкурисање – ТПО 

28. На разговору у предузећу – ТПО 

29. Моја одлука о школи и занимању – ТПО 

30. Саветодавни рад – ТПО 

31. За родитеље/старатеље и децу: стилови васпитања наших родитеља – ТПО 

Носиоци активности професионалне оријентације су: педагог , психолог , разредне 

старешине у 8. разредима.Координатор активности је педагог, Олга Миловић. Чланови 

Школског ПО тима су: Љиљана Кнежевић, Сенка Канурић, Балаћ Немања, Емилија Рилке. 

 
Програм здравствене заштите ученика 
Основе здравственог васпитања деца и млади добијају углавном у породици, групи вршњака, 

школи, здравственим установама и преко средстава масовних комуникација. Не умањујући 

значај породице и вршњака, сматрамо неопходним систематски рад на овом плану и у оквиру 

редовне наставе.  

Школе, здравствене установе, средства масовних комуникација деци и младима требало би 

да изложе програме чији би се ефекти могли донекле пратити добро осмишљеном 

евалуацијом.  

Извештаји са систематских прегледа ученика као и званични подаци здравствених установа 

показују забрињавајуће високе проценте обољења младих, као и низак степен спремности на 

одговорно понашање, упркос поседовању добрих знања из ове области. То значи да су 

ученици, углавном, добро информисани о проблемима здравља, али да су недовољно 

мотивисани да га спроводе. 

Циљеви програма су:  

стицање знања,  

формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и здравим стиловима живљења, 

и развојем хуманих односа међу људима, 

унапређивање хигијенских и радних услова у Школи и елиминисање утицаја који штетно 

делују на здравље, 

интензивирање сарадње Школе, породице и друштвене заједнице на развоју, заштити и 

унапређивању здравља ученика.  

Мотивисање ученика да се брину о очувању свог  и туђег здравља 

 

Начин реализације програма: 

Путем целокупне организације живота и рада у Школи: 

Кроз редовну наставу биологије 5. разреда реализују се следећи задаци: 

упознавање болести које изазивају и преносе микроорганизми, начина преношења и 

превенције 

упознавање јестивих , лековитих и отровних биљака и њиховог значаја за здравље 

упознавање јестивих , лековитих и отровних гљива и њиховог значаја за здравље 

Кроз редовну наставу биологије 6. разреда реализују се следећи задаци: 

- упознавање болести које изазивају и преносе животиње и праживотиње, начина преношења 

и превенције 

Кроз редовну наставу биологије 7. разреда реализују се следећи задаци: 

- упознавање са најчешћим обољењима и повредама органских система човека 

- стицање знања и вештина основних правила пружања прве помоћи 

- развијање неопходних хигијенских навика 



 

 139 

- уочавање значаја здравствене културе и репродуктивног здравља 

- разумевање значаја и улоге породице у развоју, опстанку, напретку људског друштва као и 

последице њеног нарушавања 

- предавање на тему «Здрава исхрана», задужена Соња Крајина. 

Кроз редовну наставу биологије 8. разреда реализују се следећи задаци: 

- стекну знања у вези са изворима и последицама угрожавања животне средине – екосистема 

и последицама на здравље човека; 

- упознају глобалне последице загађивања животне средине и последицама на здравље 

човека; 

- развијају еколошку, здравствену и културу живљења. 

Кроз редовну наставу физичког васпитања од 5. до 8. разреда реализују се следећи задаци: 

         - подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела, 

         - усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког 

васпитања    дефинисаних циљем овог васпитно-образовног подручја, 

        - оспособљавање ученика да стечена  знања, умења и навике користе у 

свакодневним  условима живота и рада, 

        - стицање и развијање свести о потреби здравља, чување здравља и заштити природе и 

човекове средине. 

 

У првом циклусу кроз предавања и радионице на часовима ОЗ (у сарадњи са Саветовалиштем 

за младе) на тему исхране, значаја физичких вежби и здравих стилова живота 

кроз предавања и радионице на часовима ОЗ (у сарадњи са Саветовалиштем за младе) на тему 

исхране, значаја физичких вежби и здравих стилова живота 

кроз ваннаставне активности  

биологија: организација квизова / такмичења поводом Светског дана здравља, Дана борбе 

против СИДЕ 

физичко васпитање: слободне активности (спортске секције), корективно-педагошки рад, 

такмичења, кросеви, програм Школски спорт, акција „Вежбам јер желим“,... 

 

Ваншколске активности- сарадња са Црвеним крстом 

Похађање курса прве помоћи 

Припрема и учешће на такмичењу „Шта знаш о здрављу“ 

Ликовни и литерарни конкурси  

Предавања и радионице 

путем стручних тема, мини истраживања и школе за родитеље (уз помоћ здравственог 

особља Дома здравља и Црвеног крста), на тему промене у пубертету, менталног здравља и 

болести зависности 

увођењем логопеда који ће радити третман деце у Школи и спроводити  

превентивне програме из свог домена (у сарадњи са Саветовалиштем за младе) 

Кроз сарадњу са здравственим установама 

Редовни систематски лекарски прегледи 

Стоматолошки прегледи 

Редовна вакцинација ученика 

Лекарски прегледи деце која полазе у први разред  

 

Време 

реализације 

Садржај програма Реализатор 

Током целе 

школске 

године 

1. ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЗДРАВЉЕ 

- Улога школе у урбаном екосистему 

- Хигијена школске средине и њен утицај 

на здравље ученика  

одељенски старешина, 

наставници биологије, 

физичког васпитања  
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- Последице аерозагађења на здравље 

-Последица загађења воде и земљишта на 

здравље 

- Однос појединца и друштва према 

човековој животној средини 

 

 

2. ПУБЕРТЕТ И АДОЛЕСЦЕНЦИЈА 

- Раст и развој 

- Примарне и секундарне полне 

карактеристике 

- Хумани односи међу половима 

- Почетак полног живота. Контрацепција 

- Хигијена и обољења репродуктивних 

органа 

- Проблеми везани за период одрастања 

(делинквенција, болести зависности) 

одељенски старешина, 

наставници биологије, 

школски психолог, Црвени 

крст 

 

 

3. ИСХРАНА  

- Орално здравље 

- Исхрана деце 

- Хранљиве материје - улога, значај, 

потребе 

- Болести неправилне исхране – 

анорексија, булимија, гојазност 

- Превенција и лечење гојазности 

- Контаминација хране, превенција и 

последице 

- Храна за спортисте 

наставници биологије , 

одељенски старешина, 

физичког васпитања, 

наставник хемије, Црвени 

крст 

 

 

4. ХИГИЈЕНА 

- Васпитање за одржавање личне 

хигијене ( хигијена коже, косе, 

урогениталног тракта, одеће, обуће) 

- Хигијена спорта (превенција атлетског 

стопала)  

- Хигијена школе (учионица, сала, 

двориште) 

наставници биологије , 

одељенски старешина, 

физичког васпитања 

 

 

5. ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ 

- Значај физичке активности и утицај на 

нормалан раст и развој;  

- Превенција деформитета и трауматизма 

код деце школског узраста 

- Стварање позитивног става и 

заинтересованости за физичко вежбање у 

свакодневном животу 

- Дозирање оптерећења током вежбања 

наставници биологије и 

физичког васпитања 

 

 

6. КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА И ЉУДСКЕ 

ПОТРЕБЕ  

- Злоупотреба и манипулација људским 

потребама 

- Социјални притисак вршњака и 

проблеми понашања 

- Култура становања и одевања 

- Насиље у породици 

одељенски старешина, 

наставници биологије, 

физичког васпитања, 

школски психолог 
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- Злостављање деце у породици и 

заједници 

- Култура рада (радне навике, 

одговорност према раду, стваралаштво - 

смисао стварања) - Средства масовне 

комуникације и њихов утицај на здравље 

- Утицај информатичке технологије на 

здравље деце школског узраста 

- „Компјутерска“ зависност  

 

 

7. МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 

- Обољења нервног система.  

- Стрес. Одмор и сан.  

- Учење и памћење.  

- Утицај породице на психосоцијални 

развој детета 

- Психоемотивни развој адолесцента 

одељенски старешина, 

наставници биологије, 

школски психолог 

 

 

8. БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ  

- Ризично понашање у дечјем узрасту 

- Превенција алкохолизма 

- Пушење и здравље 

- Злоупотреба дроге 

- Превенција наркоманије  

одељенски старешина, 

наставници биологије, 

физичког васпитања, 

Саветовалиште за младе 

Друго 

полугодиште 

9. ПРВА ПОМОЋ 

-Обука у пружању прве помоћи  

- Реалиситички приказ повреда и стања 

оболелих 

Црвени крст. физичко 

васпитање 

 
Програм социјалне заштите ученика 

Циљеви социјалне заштите ученика су: стварање и развој безбедног окружења у коме ће 

би ти остварено право сваког детета да буде заштићено од свих облика насиља, подстицање 

демократског духа и ученичких иницијатива. 

Задаци школе у остваривању социјалне заштите ученика су:  

• процена безбедоносних потреба /упитник за ученике, родитеље, наставнике/,  

• контрола и надзор школског објекта у циљу обезбеђивања чистог и безбедног 

окружења /дежурство наставника и ученика у школи, ангажовање помоћног особља/, 

• примена правила о понашању и награђивању ученика /упознавање ученика са кућним 

редом и правилима понашања у школи, са правилником о награђивању ученика/,  

• предавања за ученике и радионице /ЧОЗ/,    

• обезбеђивање саветодавног рада са ученицима и помоћи,  

• правила понашања морају бити јасна, прецизна и лака за разумевање,  

• укључивати породицу у активно праћење школског успеха и понашања ученика,    

• ученике учити да преузимају одговорност за своје поступке и понашање, као и на 

могуће последице, 

• развијати полну толеранцију, толеранцију на различитост у социјалном статус у и 

физичком изгледу, 

• понудити што више могућности за укључивање у ваннаставне активности. 

Програм се реализује кроз следеће активности:  

• доступност информација које су од значаја за ученике,   

• акције подстцања сарадничких односа међу ученицима на нивоу оделења, разреда, 

школе,  
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• тематска предавања,  

• примена упитника,     

• обележавање Дана толеранције, Дана европских језика и Светски дан борбе против 

сиде,   

• кроз рад Ђачког парламента, Вршњачког тима,      

• организовањем ваннаставних активности, културних програма, спортских активност ,   

• укључивањем ученика у давању предлога од значаја за рад и интерес школе,  

• промовисање здравог стила живота,   

• промовисањем бриге о људима /учешће у хунанитарним акцијама/,    

• изложбе ликовних радова, израда плаката.     

Исход који се треба постићи је подизање свести ученика о важности међусобног поверња, 

поштовања, уважавања, формирању ставова о неприхватљивости насиља, развијање 

одговорности за сопствене поступке, слободу мишљења у доношењу одлука и сарадички 

однос. 

 
Програм заштите животне средине 

Основе еколошке свести и еколошке културе деца и млади добијају углавном у породици, 

групи вршњака, школи и преко средстава масовних комуникација. Не умањујући значај 

породице и вршњака, сматрамо неопходним систематски рад на овом плану како и у оквиру 

редовне наставе тако и ваннаставних и ваншколских активности.  

Школе, јавне установе (Градско зеленило, Градска чистоћа, Дирекција за изградњу града), 

средства масовних комуникација деци и младима требало би да изложе програме  који би као 

ефекте имали едукацију, развој еколошке свести, стицање знања и вештина у области 

заштите и унапређења животне средине. Ефекти ових програма могли би се пратити добро 

осмишљеном евалуацијом.  

Заштита животне средине као и однос човека према природи и њеним ресурсима  су веома 

важне теме са којима би младе требало упознати на што ранијем узрасту. У наставној пракси 

се показало да данашњи млади најбоље перципирају, запамте и заволе садржаје који им се 

представе  и приближе на занимљив и практичан начин и у које су активно укључени. Управо 

из тог разлога учеснике/це са овом темом требало би упознати кроз радионичарски рад, 

различите акције и посете, обележавање важних датума и сл. Проблем са којим се 

свакодневно суочавамо јесте немар човека у односу са природом и са локалним окружењем у 

коме живимо, стога програм заштите животне средине има првенствено за циљ подизање 

свести деце и младих о значају заштите и очувања, како изворне природе, тако и локалитета у 

урбаним срединама 

 

Циљеви програма су:  
▪ развијање знања, вештине и умења из области екологије и заштите животне средине, 

уз примену концепта одрживог развоја.  
▪ Развијање еколошке свести и културе живљења 
▪ формирање ставова и понашања ученика у вези са заштитом и унапређењем животне 

средине 
▪ унапређивање хигијенских и радних услова у Школи и елиминисање утицаја који 

штетно делују на животну средину, 
▪ интензивирање сарадње Школе, породице и друштвене заједнице на развоју, заштити 

и унапређивању животне средине.  
▪ Мотивисање ученика да се брину о очувању свог и туђег окружења 

 

-Начин реализације програма- 
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Путем целокупне организације живота и рада у Школи: 

Кроз редовну наставу биологије 5. разреда реализују се следећи задаци: 

-упознавање основних елемената заштите и степена угрожености биљака и гљива 

делатностима човека у природи; 

-упознавање са појмом биодиверзитета и његовим значајем 

 

Кроз редовну наставу биологије 6. разреда реализују се следећи задаци: 

 - схвате значај одговорног односа према животињама; 

 - упознавање основних елемената заштите и степена угрожености животиња 

делатностима човека у природи; 

 - развијање свести о постојању природне равнотеже коју човек нарушава 

Кроз редовну наставу биологије 8. разреда реализују се следећи задаци: 

- упознавање еколошких појмова,  

- образовање за животну средину,  

- развијање потреба и могућности личног ангажовања у заштити животне средине,  

- усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на 

очувану животну средину. 

-упознају појам биолошке разноврсности и њен значај за опстанак и еволуцију живота 

на Земљи; 

схвате значај еколошке равнотеже за одржавање екосистема 

стекну знања у вези са изворима и последицама угрожавања животне средине - 

екосистема 

-упознају глобалне последице загађивања животне средине; 

-упознају појам и концепцију одрживог развоја; 

-разумеју улогу и значај личног ангажовања у заштити животне средине; 

-упознају природне ресурсе, њиховуупознају природне ресурсе, њихову ограниченост 

и значај рационалног коришћења; 

- изграде ставове, развијају знања и умења неопходна за заштиту животне средине и 

допринос одрживом развоју; 

развијају еколошку, здравствену и културу живљења 

Задаци програма заштите животне средине ће се реализовати кроз часове географије, 

техничког и информатичког образовања, часова одељенске заједнице и чувара природе у 1. 

циклусу. 

 

Кроз часове одељенске заједнице, реализоваће се следеће теме: 

1. разред: Где бацам папирић,огризак, ђубре... 

2. разред: Ја и мој кућни љубимац, 

3. разред: Штедим папир,воду,струју, 

4. разред: Улепшајмо учионицу, 

5. разред: Ко прља моју учионицу,улицу,град, 

6. разред: Немој уништити оно што је природа створила, 

7. разред: Здраве навике су..., 

8. разред: Утицај еколошких фактора на човека, 

Плакатима обележити 4.10. Дан животиња, 16.10. Светски дан исхране,31.3. Дан борбе 

против пушења, 7.4. Светски дан здравља, 22.3. Светски дан воде, 22.4. Дан планете 

Земље,5.6. Светски дан заштите планете. 

 

Кроз ваннаставне активности: 

- биологија: обележавање Европског дана посматрања птица, обележавање Дана 

планете Земље, Обележавање акције Сат за нашу планету 

- ТИО: 

- Прикупљање и селекција отпада 
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- Ликовни и литерарни конкурси  

- Тематска предавања и радионице  

- Сарадња са родитељима – уређење школског дворишта и околине 

 

Кроз ваншколске активности: 

- сарадња са Рециклажним центром 

- сарадња са локалном самоуправом – акција уређења одабраног простора 

- сарадња са Градским зеленилом – озелењавање градских површина 

 
Време 

реализације 

Садржаи рограма Реализатори 

Током целе 

школске године 

1. ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЗДРАВЉЕ 

- Улога школе у урбаном екосистему 

- Хигијена школске средине и њен утицај на 

здравље ученика  

- Последице аерозагађења на здравље 

-Последица загађења воде и земљишта на 

здравље 

- Однос појединца и друштва према човековој 

животној средини 

одељенски старешина, наставници 

биологије, тио, географије 

 2. СЕЛЕКЦИЈА ОТПАДА 

-упознавање са појмом и значајем  рециклаже 

-прикупљање и селекција отпада 

- одношење прикупљених сировина 

одељенски старешина, наставници 

биологије, тио, рециклажни центар 

Октобар, април 

и март 

 

3. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВАЖНИХ ДАТУМА 

-обележавање Европског дана посматрања 

птица, 

-обележавање Дана планете Земље,  

- обележавање акције Сат за нашу планету 

наставници биологије , географије, 

одељенски старешина,  

 4. РАДИОНИЦЕ 

- израда кутија за селекцију отпада, презентација 

у нижим разредима и мотивисање млађих 

ученика да се прикључе активностима 

-припремање изложбе ученичких радова од 

рециклажног материјала 

-ликовни и литерарни конкурси  

наставници биологије , одељенски 

старешина, 

 5. КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА И ЉУДСКЕ 

ПОТРЕБЕ  

- Култура становања   

- Енергетска ефикасност 

-Одрживи развој 

одељенски старешина, наставници 

биологије, географије, наставници 

тио 

 6. ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ 

озелењавање градске површине 
озелењавање школског дворишта (биолошка 

секција) 

озелењавање школског ентеријера 

Градско зеленило 

Наставници биологије 

 

 7. EКОЛОШКИ ПРОЈЕКТИ У ЛОКАЛНОЈ 
ЗАЈЕДНИЦИ 

-радионице и предавања 

-волонтерске акције 

-јавне акције и трибине 

Наставници биологије, географије, 

тио, локална самоуправа 

 8. СТРУЧНЕ ПОСЕТЕ 
 

-заштићена природна добра 

Одељенске старешине, наставници 

биологије, географије, управљач 

заштићеног природног добра 

 
Програм школског спорта и спортских активности 
У оквиру овог програма реализоваће се следеће активности: 

• Слободне активности – секције: атлетика, кошарка, одбојка 
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• Корективно- педагошки рад 

• Такмичење из: кошарке, стоног тениса, спортске гимнастике, одбојке, малог фудбала, 

атлетике, стрељаштва, пливања, мале олимпијаде 

• Кросеви, излети 

• Спортске активности поводом Дана школе и Дечије недеље 

Биће реализован пројекат „Моја школа – мој клуб“ (фудбал), задужени наставник Зоран 

Петков. 

Програм сарадње са породицом 
Задаци сарадње породице и школе су: 

• међусобно поштовање и поверење, 

• боље упознавање ученика и њиховог развоја, 

• образовање родитеља за васпитање деце у породици, 

• упознавање родитеља са васпитним задацима школе, 

• формирање позитивог и одговорног односа према учењу у школи, 

• упознавање школе са проблемима васпитања упородици, 

• праћење понашања ученика ван школе. 

Сарадња школе и породице обавља се преко: 

• родитељских састанака (4 пута годишње по одељењу или на нивоу школе 124 

родитељска састанка) који су погодни за конкретну сарадњу, 

• општи родитељски састанци )2 пута годишње) са пригодним предавањем о неком 

општем проблему који је значајан за родитеље ученика тог узраста, 

o културне манифестације на нивоу одељења (пригодне приредбе, изложбе 

ученичких радова) током године, 

• групни родитељски састанци (по потреби) кад се појави проблем који се односи на 

неколико ученика 

o индивидуални облици сарадње са родитељима: 

o разговор са родитељима у школи (1 час недељно) 

o посете родитељском дому (у изузетниом случајевима), 

o писмена или телефонска комуникација у случајевима када је родитељ спречен 

да дође у школу, 

• отворени наставни часови, по договору са одељенским старешином и предметним 

наставником, 

• испитивање родитеља путем анкете са циљем добијања података о детету, 

организовање педагошког, психолошког и здравственог образовања родитеља током године 

 

Програм сарадње са јединицама локалне самоуправе 
Институцијacaкој

ом се сарађује 
Садржај сарадње Облик сарадње 

Време 

реализације 
Реализатори 

МЗ „Црвенка“ Заједничке акције као 

што су: месец чистоће, 

уређење школског 

дворишта у Ранчеву 

акција април-мај директор 

Школе 

МЗ „Венац“ Заједничке акције акција током школске 

године 

директор 

Школе 

Градско веће града 

Сомбора 

Учешће у конкурсима 

које расписује Градско 

веће 

консултативни 

састанци 

током школске 

године 

директор 

Школе 

Одељење за 

друштвене 

делатности 

Ребаланс буџета 

Школе, пројекти које 

расписује Одељење за 

друштвене делатности 

консултативни 

састанци 

током школске 

године 

директор 

Школе 
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Осигуравајуће куће Учешће у њиховим 

пројектима и акцијама 

консултативни 

састанци 

током школске 

године 

директор 

Школе 

МУП Сомбор Предавање за ученике 

првог разреда о 

безбедности у 

саобраћају, спречавање 

насиља 

предавање, 

консултативни 

састанци 

септембар, 

током школске 

године 

директор 

Школе, стручна 

служба 

Саветовалиште за 

младе 

Сарадња у реализацији 

програма рада 

одељенског старешине 

предавања током школске 

године 

стручна служба 

Центар за социјални 

рад 

Сарадња у пружању 

помоћи ученицима који 

су под надлежношћи 

Центра 

консултативни 

састанци 

током школске 

године 

стручна служба 

Завод за тржиште 

рада 

Конкурси за пријем 

радника у радни однос 

тестирање август директор 

Школе 

ЈП 

„Војводинашуме“ 

Обилазак СРП „Горње 

Подунавље“ 

заједничка акција јун директор 

Школе 

Предузећа 

(АД „Севертранс“) 

Унапређење услова 

рада Школе 

консултативни 

састанци 

током школске 

године 

директор 

Школе 

Туристичке 

агенције 

Организација 

екскурзија и наставе у 

природи 

заједничка акција током школске 

године 

директор 

Школе 

 

План сарадње са Предшколском установом Вере Гуцоње“ Сомбор 

Активност Време Носиоци Место 

Обележавање Дана 

Школе 

Септембар Учитељи и 

васпитачи 

школа 

Обележавање 

„дечије недеље“ 

Октобар Учитељи и 

васпитачи 

вртић 

Рођендан вртића Октобар васпитачи вртић 

Упознавање са 

припремним 

предшколским 

програмом и 

програмом јануарза 

1. разред 

 Учитељи и 

васпитачи, стручна 

служба школе и 

вртића 

вртић 

Припрема деце за 

школу 

фебруар Учитељи и 

васпитачи, 

родитељи, стручна 

служба школе и 

вртића 

вртић 

 
Програмски задаци васпитног рада у школи 

Програм васпитног рада сколе чине садржаји рада са циљем развијања васпитне функције 

школе. Целокупни васпитни рад у школи треба усмерити тако да ученици постигну успех у 

животу и да су, на неки начин, корсни у друштву.У оквиру овог програма реализоват ће се 

посебни програми: Програм за развој,мир и толеранцију, Програм еколошке заштите 

животне средине и естетског уређења школе, Програм превенције малолетничке 

деликвенције, Програм примене конвенције о правима детета - Буквар дечјих права,Програм 

професионалне оријентације. Сви ови програми реализоват ће се на четри нивоа: 

• ниво - кроз часове редовне наставе/наставници ће у плановима назначити садржаје 

који су везани за конкретни програм са истицањем васпитног циља/,   
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• ниво - кроз часове ЧОС-а и ЧОЗ-а /обрадом конкретних тема/, 

• ниво - кроз садржаје рада Ђачког парламента и ваннаставних активности, 

• ниво - кроз садржаје, које ће реализовати друштва и институције из друштвене 

средине школе, 

 

Програм за развој, мир и толеранцију 
Циљ овог програма је остваривање Конвенције о правима детета у нашем друштву. Исход 

треба да буде стварање климе међусобног поверења, поштовања, уважавања, да ученици у 

свом понашању показују обзир и толеранцију у опхођењу са другим особама /млађима, 

вршњацима, старијима/, да ученици развију самопоштовање, поверење у сопствено знање и 

способности, да се укључују у активности које су од интереса за школу и непосредну 

околину. 

Теме за ЧОЗ су: 

1. разред: Кад ме неко гурне или удари, ја... 

2. разред: Лепо васпитање је... 

3. разред: Ми се у оделењу слажемо: Да или Не  

4. разред: Толеранција шта то значи 

5. разред: Да ли сам леп-а,паметан-а,вредан-а, 

6. разред: Ја и други /спремност и способност за сарању/  

7. разред: Да ли,радим,на себи 

8. разред: Само од тебе зависи 

 
Програм превенције малолетничке деликвенције 
 Циљ овог програма је да се из ученика извуче оно што је најбоље,да умеју слободно време 

да проводе што корисније и рационалније садржајима из области 

науке,технике,културе,спорта и уметност.Исход је,да се ученици науче доносити суд 

осопственим добрим,лошим поступцима као битном чиниоцу у одређивању владања. 

Овај план обухвата све сегменте васпитно-образовног рада и одвија се на три нивоа. Први 

ниво је целокупна организација живота и рада у школи са посебним нагласком на културне и 

јавне делатности школе. Други ниво обухвата наставне и ваннаставне активности, а трећи 

ниво обухвата стручна тела школе, мини истраживања и трибине. 

У оквиру првог нивоа предвиђене су следеће активности: 

• приредбе за пријем првака (крај августа), прославу Дана школе (6.9.2018.), прослава 

светог саве (27.1.2019.) 

• посете позоришту и биоскопу за сва одељења 

• излети, екскурзије ученика 

• спортска такмичења (јесењи крос, уличне трке, турнири на нивоу школе, општинска 

такмичења) 

• настава у природи 

• хуманитарне акције на нивоу школе и одељења 

• учешће на ликовним, литерарним конкурсима, музичко такмичење 

• сусрет са песницима, 

• дан отворених врата у школи 

• акције уређења школског простора, дворишта 

• упознавање ученика 8. разреда са радом средњих школа 

• сарадња са родитељима 

• учешће у културним и јавним манифестацијама на нивоу града 

У планирању активности другог нивоа полази се од наставе као основе за све друге облике 

рада које школа организује. Циљ је да ученици открију задовољство у учењу што 

подразумева; 
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• примену савремених наставних облика и метода рада 

• усклађеност наставе са индивидуалним и узрасним способностима ученика 

• организација угледни и отворених часова као облика иновације рада што утиче на 

стварање подстицајне педагошке климе у одељењу 

• Наставник да поред предавачке улоге и улоге оцењивања реализује и мотивациону, 

као и улогу регулатора односа међу ученицима 

• тимски приступ осмишљавању часова. 

Кроз слободне активности омогућиће се ученицима самостално опредељење и 

пружиће им се могућност да се искажу и афирмишу у областима које их интересују. 

Организовање часова одељенске заједнице кроз разговоре и радионице, које 

доприносе остваривању циљева и задатака моралног, радног, интелектуалног, здравственог, 

физичког и естетског васпитања. 

Изборне предмети на нивоу школе (Хор и оркестар, Свакодневни живот у прошлости, 

Цртање, сликање и вајање, информатика и рачунарство) представљају облик задовољавања 

интересовања ученика и за њих се родитељи и ученици изјашњавају путем анкетне листиће. 

У оквиру трећег нивоа, активности ће се реализовати кроз: превенцију обрадом теме 

на ЧОС-у, истраживања и кроз рад стручних тела школе, Ђачког парламента, секција. У 

реализацији ће бити, поред наставника и стручних сарадника школе, ангажовани и 

стручњаци из шире околине школе. 

 На часовима одељенског старешине, у оквиру овог програма, ће се реализовати следеће 

теме: 

1. разред: Како ја усрећим маму и тату, 

2. разред: Ја помажем у кући..., 

3. разред: Шта ја знам о добром и лошем, 

4. разред: Која правила деца треба да поштују, 

5. разред: Како постајемо добри људи, 

6. разред: Моја омиљена активност, 

7. разред: Шта је најбоље а стаје најгоре урадио неко од твојих другова или другарица, 

8. разред: По твом мишљењу најбоље шта човек може да уради у животу. 

 
Програм примене Конвенције о правима детета„БУКВАР ДЕЧИЈИХ ПРАВА“ 

Циљ овог програма да деца упознају и разумеју благовремено сва права а да при томе 

науче да свако право носи и одговорност и обавезу.Исход је да деца поштовањем својих 

права развијају одговорности и поштовање права других појединаца, учествују у доношењу 

одлука и на тај начин преузимају одговорност за примену истих.На Чос-у користити 

Конвенцију дечјихправа-Буквар дечјих права. 

Евалуација програма васпитног рада са децом обавит ће се применом упитника.  

 

1. Упознавање са Конвенцијом о правима детета 

Циљ: Упознавање са Конвенцијом о правима детета и њен значај. 

 

2. Врсте права 

Циљ: да се млади људи (деца) подробно упознају са члановима Конвенције о правима детета 

и да размишљају о различитим врстама права којима се Конвенција бави. 

 

3. Повезивање права 

Циљ: да се помогне младима (деци) да увиде повезаност међу различитим правима и како 

права утичу на стварни живот деце; да их подстакне да размишљају о томе какве последице 

носи ускраћивање права; да развије свест о томе да се ускраћивање дечјих права може десити 

у било ком делу света. 
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4. Жеље и потребе 

Циљ: да помогне младима (деци) да науче да разликују потребу од жеља и да  их уведе у 

појам права као базичне потребе. 

 

5. Сукоб права 

Циљ: да подстакне увид у чињеницу да права различитих особа могу бити у међусобном 

сукобу; да помогну учесницима у разумевању последица сукоба права и упутити их на 

изналажење начина решавања сукоба. 

 

6. Права и одговорности 

Циљ: да јасно укаже на чињеницу да уз свако право из Конвенције деца имају и одређене, са 

њим повезане одговорности. 

 

7. Одбрана права 

Циљ: да се код младих (деце) појача свест о томе да у свакодневном животу постоје бројне 

ситуације када дечија права треба бранити; да се вежбају да стану у одбрану својих и туђих 

права. 

 

8. Тест 

Циљ: да се младима (деци) да прилика да осете шта значи бити дискриминисан у праву на 

образовање. 
 

 

План рада рада Ђачког парламента у 2018/2019.год. 

 

време и место садржај начин остваривања носици 

Септембар 2018. 

Основна 

школа“Никола 

Вукићевић“ 

1.Упознавања са 

Статутом и 

Програмом рада 

2.Избор председника и 

записничара 

4.Разно 

Разговор,предлози и 

гласање за председника 

и записничара,договор  

Представници 7.и 

8.разреда,Олга 

Миловић,педагог и 

Сенка 

Канурић,наставник 

историје 

Октобар 2018. 

Основна 

школа“Никола 

Вукићевић“ 

1.Анкета за ученике од 

5. до 8.разреда 

2.Кутија за 

предлоге,похвале и 

критике ученика 

3.Разно 

 

 

Разговор,договор око 

извођења  анкете коју ће 

спроводити Љиљана 

Кнежевић,психолог и 

Сенка 

Канурић,наст.историје 

Представници 7.и 

8.разреда,Олга 

Миловић,педагог 

Сенка 

Канурић,наставник 

историјеЉиљана 

Кнежевић,психолог 

Новембар 2018. 

Основна 

школа“Никола 

Вукићевић“ 

1.Извештај о 

обављеној анкети 

2. Месечно 

извештавање о 

порукама у кутији 

3.Разно 

 

Разговор,писање 

извештаја који ће бити 

прочитан на Седници 

Наставничког већа и 

извештај о порукама из 

кутије 

Представници 7.и 

8.разреда,Олга 

Миловић,педагог и 

Сенка 

Канурић,наставник 

историје 

Фебруар 2019. 

Основна 

школа“Никола 

Вукићевић“ 

1.Гост члан Тима за 

заштиту од насиља 

2.Извештај о порукама 

из кутије 

3.Разно 

разговор Представници 7.и 

8.разреда,Олга 

Миловић,педагог и 

Сенка 

Канурић,наставник 

историје 

Гост члан Тима за 

заштиту од насиља 

Март  2019. 

Основна 

1.Извештај о 

предлозима из кутије 

Разговор Представници 7.и 

8.разреда,Олга 



 

 150 

школа“Никола 

Вукићевић“ 

2.Прослава матуре за 

ученике 8.разреда 

3.Бодовање успеха и 

тестова на малој 

матури 

Миловић,педагог и 

Сенка 

Канурић,наставник 

историје 

 

Април  2019. 

Основна 

школа“Никола 

Вукићевић“ 

1.Организација 

прославе матуре 

8.разреда у школи 

2.Избор ђака 

генерације и 

правилник о избору 

ђака генерације 

Разговор о прослави 

мале матуре,правилник 

за избор ђака генерације 

Представници 7.и 

8.разреда,Олга 

Миловић,педагог и 

Сенка 

Канурић,наставник 

историје 

 

 
ПРОЈЕКТИ 
1.) Програм основа Медијске писмености кроз неговање и развијање вештина Читање и 

разумевање прочитаног и Писмено изражавање „ЧИТАЛИЋИ 2019.“ 

 

 * школски координатор Славица Плац 

 *чланови тима: Емилија Рилке, Сенка Канурић, Сандра Лугумерски, Љубица Чичовачки, 

Зорица Петровић, Рената Цветков 

 *у оквиру Пројекта предвиђене посете Геронтолошком центру у Сомбору и Градској 

библиотеци „Карло Бјалицки“ 

 

2.) Пилот-пројекат „2000 ДИГИТАЛНИХ УЧИОНИЦА“ – „Дигитална учионица/дигитално 

компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних 

материјала“ 

 

 *наставник: Славица Плац 

 
“Покренимо нашу децу” 
Координатор тима: Јосип Тољ 

Чланови тима: учитељи од I до IV разреда 

 
Циљ пројектаје превенцијанастанка деформитета кичменог стуба и тела уопштеприменом одговарајућих 

превентивних вежби у складу саузрастом ученика. Доказано је да физичка активност позитивно делује на 

моторички развој деце и на њихов цеокупни психофизички развој. Редовно вежбање помаже код превенције 

разних болести,доприноси јачању мишића и правилном расту костију, побољшава координацију покрета и 

утиче на правилно држање тела. Додатно, физичка активност веома је важан фактор у одржавању менталног 

благостања младих, њиховог самопоуздања, развијању социјалних вештина, самоконтроле и смањењу стреса, 

депресије а позитивно утиче на менталну снагу и школска постигнућа. 

Активности и садржаји Програма „Покренимо нашудецу“ односе се на превенцију постуралних поремећајау 

млађем школском узрасту и могу се организовати у затвореном и отвореном простору. Целокупан програм 

сачињен је од вежби за превенцију равног стопала и вежби за превенцију поремећаја на кичменом стубу 

(превенција кифотичног, лордотичког и сколиотичног држања).  

Међутим,ови циљеви не могу се остварити само кроз институционалне садржаје, већ уз 

додатакванинституционалнихактивности, боравком у парковима и игралиштима, чимесе донекле могу 

испунити сви захтеви и циљеви који сеодносе на правилан раст и развој детета. 

 

Време 

реализације 
 Активности/теме 

Начин 

реализациије: 

Место и 

време 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Септембар, 

октобар, 

новембар 

Вежбе у затвореном 

простору –овај модел обухвата 

вежбе у учионици са столицом 

под називом „Весела столица“ 

вежбе за 

успостављање,бал

анса 

карлично-бутне 

Учионица 

школско 

двориште 

 

Учитељи  

од I до IV 

разреда 



 

 151 

који је и основни модел овог 

програма. Поред ове варијанте, 

постоји још три модела: 

драматизација „Причам ти 

причу“ (вођена фантазија), 

превентивне вежбе за стопало 

„Здрава стопалцаи вежбеса 

палицама „Разиграна палица“. 

 

мускулатуре, 

вежбе за истезање 

кичменог стуба и 

јачање 

мускулатуре 

трупа, 

15 минута 

дневно  

 

 Децембар, 

 јануар, 

фебруар 

Музички модел вежбања 

Овај модел састоји се од две 

варијанте уз музику. Основни 

модел садржи елементарне 

покрете, кретања – аеробик за 

децу, док друга варијанта 

представља имитацију 

различитих спортова кроз 

игру. 

 

вежбе дисања, 

вежбе равнотеже 

у корекцији 

постуралних 

поремећаја и 

елементарне игре. 

Учионица 

 

15 минута 

дневно  

 

Учитељи  

од I до IV 

разреда 

Март,април, 

мај,јун 

Веселе играрије 

Игре на отвореном – овај 

модел обухвата три варијанте 

комплекса игара. Сваки 

комплекс се састоји од три 

игре које се играју на 

отвореним теренима ипрате 

годишња доба (јесење 

играрије, зимске играрије, 

пролећне играрије). 

 

ванинституционал

неактивности, 

боравком 

упарковима и 

игралиштима, 

чиме 

се донекле могу 

испунити сви 

захтеви и циљеви 

који се 

односе на правилан 

раст и развој 

детета. 

Учионица,шко

лско 

двориште,пар

к,излетиште 

 

15 минута 

дневно или 

према 

потреби  

Учитељи  

од I до IV       

разреда 

 

Самовредновање 
Претходне школске године самовредноване су кључне области Етос и Ресурси. На основу 

анализе реализованих задатака у протеклој школској години, за наредну школску годину 

утврђују се следећи задаци: 

• Унапређење стандарда 5.5. У школи је развијена сарадња мна свим нивоима 

• Унапређење стандарда  7.1.5. Школа у своје активности укључује волонтере 

• Унапређење индикатора: 7.2.4. Приправници се уводе у посао у складу са програмом 

увођења приправника у посао 

План активности за остваривање ових задатака се налази у склопу извештаја о 

самовредновању кључних области: Етос и Ресурси. 

Ове школске године је планирано самовредновање две кључне области: Образовна 

постигнућа и Школски програм и Годишњи план рада. 

Програм стручног усавршавања наставника и унапређења 
васпитно-образовног рада 
Имајући у виду постојећу реформу основне школе, стручно усавршавање наставника добија 

на значају а тиме се доприноси и унапређењу рада школе. Основни услови унапређења 

васпитно образовног рада и укупнопг рада школе је континуирано стручно усавршавање. 

На нивоу школе планирани су семинари:  

• “Ефикасно вођење педагошке документације“ каталошки број 294, компетенција К1 и  

• “Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима“ каталошки број 13, 
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компетенција К3 

• “10 дигиталних вештина за наставника 21. века”, каталошки број 405.. 

 
План стручног усавршавања стручног већа разредне 
наставе 
Садржај 

(тема или 

назив 

семинара) 

Област 

усавршавања 

Начин 

реализације 

Ниво 

(ваншколско 

или на нивоу 

школе 

прецизирати 

стр. веће) 

Време 

реализације 

Реализатор 

1. Семинар по 

препоруци 

руководства 

школе из 

области 

дигитализације у 

настави, 

употреба 

рачунара у 

настави 

Стручни за 

учитеље 

Одлазак на 

семинар 

Школски, 

ваншколски 

У току године 

2018/2019. 

 

2. Сабор 

учитеља 

Стручни за 

учитеље 

Одлазак на 

семинар 

Ваншколски У току 2019. 

године 

 

3. Извођење 

угледног часа 

Физичко 

васпитање 

Радионица Школски Прво 

полугодиште 

Ученици са 

учитељица 

4. Асистент 

помоћник 

Сви предмети Помоћник при 

извођењу часа 

Школски У току године 

2018/2019. 

Учитељ 

5. 

Присуствовање 

угледном часу и 

дискусија 

Све области Посматрање 

часа и 

дискусија 

Школски Целе године Реализатори 

часа и 

посматрачи 

6. Изложба 

радова и 

играчака у 

школи 

Ликовна култура Излагање 

радова 

Школски Дечија недеља Учитељи 

7. Одлазак у 

биоскоп 

Одељенско 

старешинство 

Посета 

биоскопу 

Ваншколски У току године  

8. Одлазак у 

позориште 

Одељенско 

старешинство 

Посета 

позоришту 

Ваншколски У току године Позориште, у 

читељи 

9. Учешће на 

спортској 

манифестацији 

Дечија 

олимпијада 

Одељенско 

старешинство 

Посета и 

учешће 

Ваншколски У току године  

10. Одлазак на 

спортску 

манифестацију 

Одељенско 

старешинство 

Посета и 

учешће 

Ваншколски У току године  

11. Сабор 

„Златни кпчаг“ 

Народна 

традиција  

Посета и 

учешће 

Ваншколски У току године  Учитељи 

12. Организација 

приредбе за 

Нову Годину 

Одељенско 

старешинство, 

све области  

Реализовање 

приредбе 

Школско За крај првог 

полугодишта 

Учитељи 
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13. У сусрет 

пролећу 

Све области  Приредба, 

рецитовање, 

глума 

Ваншколско Први дани 

пролећа 

Учитељи 

14. Приредба за 

крај школске 

године 

Све области Сценски 

наступ, глума, 

рецитовање, 

певање 

Школско На крају 

школске 

године 

 

15. 

Организовање 

песничког 

сусрета 

Српски језик Организовање 

сусрета са 

песником 

Школско У току године Учитељ 

 16. Посета 

градском музеју 

Све области Посета 

Градском 

музеју са 

пригодним 

предавањем  

На нивоу 

школе. 

У току 

школске 

године 

Кустос музеја, 

учитељ 

17. Посета 

Градској 

библиотеци – 

дечије одељење 

Српски језик Упознавање 

дечијег 

одељења 

Градске 

библиотеке 

На нивоу 

школе. 

У току 

школске 

године 

Библиотекар, 

учитељ 

18. Посета 

галерији 

Ликовна култура Посета 

галерији кроз 

повезивање са 

садржајима из 

Ликовне 

културе и СОН 

На нивоу 

школе. 

У току 

школске 

године 

Кустос 

галерије, 

учитељ 

19. Упознајемо 

свој град – 

посета Жупанији 

Све области Посета 

Жупанији уз 

пригодно 

предавање 

На нивоу 

школе. 

У току 

школске 

године 

Учитељ, 

наставник 

историје 

20. Припрема 

деце за 

такмичење из 

математике 

„Мислиша“ и 

„Кенгур“ 

Одељенско 

старешинство 

Учешће Ваншколске У току 

школске 

године 

Учитељи 

21. Такмичење 

рецитатора 

Све области Приредба, 

рецитовање 

Школско Фебруар/март 

2019. 

Учитељи 

22. Посета и 

учешће на 

„Фестивалу 

науке“ 

Одељенско 

старешинство 

Учешће и 

посета 

Ваншколско У току 

школске 

године 

Учитељи 

 
План Стручног усавршавања чланова стручног већа за матерњи 

језик за школску 2018/2019. годину 
 

Садржај 

(тема или 

назив 

семинара) 

Област 

усавршавања 

Начин 

реализације 

Ниво 

(ваншколско 

или на нивоу 

школе 

прецизирати 

стр. веће) 

Време 

реализације 

Реализатор 

Републички Српски језик  ваншколско јануар 2019. Друштво за 
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зимски 

семинар 

(каталошки 

бр. 833) 

и књижевност српски 

језик и 

књижевност 

Србије 

Савремени 

приступи 

настави 

књижевности 

подржани 

ИКТ 

(каталошки 

бр. 834) 

Српски језик 

и књижевност 

електронски ваншколско у току 

школске 

године 

Средња 

техничка 

школа 

Сомбор 

Творба речи у 

настави 

српског 

језика 

(каталошки 

бр. 838) 

Српски језик 

и књижевност 

електронски  ваншколско у току 

школске 

године 

Образовно 

креативни 

центар Бор 

План Стручног усавршавања чланова стручног већа математике 
за школску 2018/2019. годину 

Садржај 

(тема или 

назив 

семинара) 

Област 

усавршавања 

Начин 

реализације 

Ниво 

(ваншколско 

или на нивоу 

школе 

прецизирати 

стр. веће) 

Време 

реализације 

Реализатор 

Мотивисање и 

развијање 

интересовања за 

учење 

математике 

математика семинар ваншколско Јануар 2019. Математичко 

удружење 

„Архимедес“ 

Београд 

Модели и 

експерименти у 

настави 

математике 

Математика семинар ваншколско Март 2019 Клетт 

Унапређивање 

наставе 

математике у 

оснвној школи 

математика семинар ваншколско Јануар 2019. Друштво 

математичара 

Србије 

 

План стручног усавршавања за Стручно веће природних наука за 2018/2019. 
годину 
Садржај 

(тема или назив 

семинара) 

Област 

усавршав

ања 

Начин 

реализације 

Ниво 

(ваншколско 

или на нивоу 

школе 

прецизирати 

стр. веће) 

Време 

реализације 

Реализатор Учесник 

КБ 439 

еТвинигн за 

почетнике 

П1 К2 1 дан, 8 

бодова 

ваншколско Школска 

2018/2019. 

Темпус 

Фондација 

Ена 

Хорват 

КБ 508 НТЦ 

систем учења 

П3 К2 3 дана, 24 

бода 

ваншколско Школска 

2018/2019. 

Савез 

учитеља 

Ена 

Хорват 
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Републике 

Србије 

КБ 323  

О Мудлу путем 

Мудла – онлајн 

школа 

П1 К2 5 недеља, 

40 бодова 

ваншколско Школска 

2018/2019. 

Moodle 

мрежа 

Србије 

Ена 

Хорват 

КБ 293 

Електронски 

тестови 

П1 К1 5 недеља, 

36 бодова 

ваншколско Школска 

2018/2019. 

Средња 

техничка 

школа 

Сомбор 

Ена 

Хорват 

789-Зоо-еко 

радионица 

П3 К1 1 дан, 8 

бодова 

ваншколско школска 

2018/2019 

ПМФ 

Нови Сад, 

Департман 

за 

биологију 

Марија 

Малбаша 

797- Практикум 

из молекуларне 

биологије 

П3 К1 2 дана,  16 

бодова 

ваншколско Школска 

2018/2019 

ПМФ 

Нови Сад, 

Департман 

за 

биологију 

Марија 

Малбаша 

796. 

Планирање 

наставе 

хемије-смерни

це за 

квалитетну 

наставу 

П3 К1 1 дан,  8 

бодова 

ваншколско Школска 

2018/2019. 

Кlett-друш

тво за 

развој 

образовањ

а 

Јелена 

Зурковић  

811.-Наставна 

секција из 

хемије 

П3 К2 2 дана, 12 

бодова 

ваншколско Школска 

2018/2019. 

СХД Јелена 

Зурковић  

818.-Савремен

и облици 

евалуације у 

настави хемије 

П3 К2 1 дан, 8 

бодова 

ваншколско Школска 

2018/2019. 

ПМФ- 

Нови Сад 

Јелена 

Зурковић  

815 

Републички 

семинар о 

настави физике 

К2 П3 дана: 3 

бодова: 24 

ваншколско Школска 

2018/2019. 

Друштво 

физичара 

Србије 

Бела 

Блашковић 

817 Савремене 

методе наставе 

– улога огледа 

и примене 

ИКТ-а у 

концептуалном 

и 

процедуралном 

учењу 

 

К2 П3 дана: 1 

бодова: 8 

ваншколско Школска 

2018/2019. 

Друштво 

физичара 

Србије 

Бела 

Блашковић 

783 

Демонстрацио

ни огледи и 

К1 П3 дана: 1 

бодова: 8 

ваншколско Школска 

2018/2019. 

Универзит

ет у 

Београду - 

Бела 

Блашковић 
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екперименталн

е вежбе из 

физике за 

наставнике у 

основним и 

средњим 

школама 

 

Физички 

факултет 

 

План стручног усавршавања за Стручно веће друштвених наука за 
2018/2019. годину 
 

 

Садржај 

(тема или 

назив 

семинара) 

Област 

усавршавања 

Начин 

реализације 

Ниво 

(ваншколско 

или на нивоу 

школе 

прецизирати 

стр. веће) 

Време 

реализације 

Реализатор 

Иновације у 

настави 

друштвених 

наука 

општи одлазак на 

семинар  

ваншколско током године 

2018/ 2019. 
Љиљана 

Жижић, мср, 

социолог и 

независни 

сертификован

и тренер, 

Бачка Паланка; 

Ана Зотова, 

мастер 

професор 

филозофије - 

докторанд, 

Универзитет у 

Београду; 

Зорица 

Кубурић, 

доктор 

социолошких 

наука, 

Филозофски 

факултет у 

Новом Саду, 

Катедра за 

социологију 

Социолошко 

истраживање 

у оквиру 

пројектне 

наставе 

општи одлазак на 

семинар 

ваншколско током године 

2018/2019.год. 
Лидија Терек, 

сарадник, 

Центар за 

стручно 

усавршавање 

Кикинда; 

Валентина 

Соколовска, 

ванредни 

професор 

Филозофског 
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факултета у 

Новом Саду, 

Одсек за 

социологију 

 
Историја 

између мита и 

науке 

 

Историја одлазак на 

семинар 

ваншколско Током године 

2018/2019. 
Марко Шуица, 

ванредни 

професор на 

Филозофском 

факултету у 

Београду, 

одељење за 

историју; 

Радивој Радић, 

професор на 

Филозофском 

факултету у 

Београду, 

одељење за 

историју 

Византије; 

Лидија 

Жупанић 

Шуица, 

професор 

ликовне 

културе, 

Четрнаеста 

београдска 

гимназија, 

Београд; Иван 

Миленковић, 

професор 

историје, 

Четрнаеста 

београдска 

гимназија, 

Београд 

Говор као 

простор 

мишљења и 

деловања – 

Реторичке 

основе 

комуникативн

е заједнице 

општи Одлазак на 

семинар 

ваншколско Током школске 

2018/2019. 

године 

Татјана 

Вукадиновић, 

професор 

филозофије у 

Гимназији 

"Светозар 

Марковић", 

Нови Сад; 

Љиљана 

Арађански 

Рајков, 

школски 

психолог 

Гимназије 

"Светозар 

Марковић" 

Нови Сад 

стручни 

скупови 

општи или 

стручни за 

одлазак на 

скупове 

ваншколско током године  
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историју/географ

ију 

одлазак на 

културну 

манифестацију 

предметни 

наставник 

посета 

културној 

установи(музеј,

галерија…) 

ваншколско 1x у првом и       

1x у другом 

полугодишту 

културна 

установа 

Одлазак у 

биоскоп 

/позориште 

одељењски 

старешина 

посета 

биоскопу/позо

ришту 

ваншколско 1x у првом и       

1x у другом 

полугодишту 

биоскоп/позор

иште 

одлазак у музеј свакодневни 

живот у 

прошлости 

посета музеју ваншколско 1x у току 

године 

музеј  

излет географија обилазак 

“језера у 

околини 

Сомбора“ 

ваншколско септембар 

2018. или мај 

2019. 

Лично,ученици 

Организација 

одласка на 

Фестивал науке 

географија/биоло

гија 

посета 

фестивалу 

ваншколско децембар 2018.  

учешће у 

реализацији 

програма ПО 

грађанско 

васпитање 

реализовање по 

2 радионице у 

7. и 8.разреду 

школско 2 радионице  у 

1.полугодишту 

и 2 радионице у 

2.полугодишту 

ученици са 

грађанског 

васпитања,стру

чна служба 

извођење 

угледног часа 

историја/географ

ија 

припрема,реал

изација,евалуа

ција и 

самоевалуација 

школско друго 

полугодиште 

предметни 

наставници 

присуство 

угледном часу у 

школи 

све области посматрање 

часа и 

дискусија 

школско целе године реализатори 

часа и 

посматрачи 

хуманитарна 

акција 

одељењско 

старешинство 

сакупљање 

чепова 

школско целе године сва одељења 

Координација 

рада Ученичког 

парламента 

Општа организација 

састанака 

школско целе године педагог,предст

авници 

парламента 7.и 

8.разреда и 

лично(Сенка 

Канурић) 

учешће у раду 

Општинског 

друштва 

историчара/гео

графа 

историја/географ

ија 

присуство 

састанцима 

ваншколско целе године Општинско 

друштво 

историчара 

/географа,пред

метни 

наставници 

 
План Стручног усавршавања стручног већа уметност, културу и 

спорт за шк. 2018/2019.год. 
 

Садржај (тема 

или назив 

семинара) 

Област 

усавршавања 

Начин 

реализације 

Ниво 

(ваншколско 

или на нивоу 

школе) 

Време 

реализације 

Реализатор 

Шта ученици 

треба да знају 

о физичкој 

активности и 

исхрани и 

како да их 

томе научимо 

физичко 

васпитање 

учешће на 

семинару 

ваншколско друго 

полугодиште 

Вишња Ђорђић, Сергеј 

Остојић,  Предраг Божић, 

Лидија Марковић 
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План Стручног усавршавања стручног већа Техничког и 
информатичког образовања за шк. 2018/2019.год. 

 

САДРЖАЈ  ЦИЉНА ГРУПА НОСИОЦИ 

Каталошки број програма: 287 

Ардуино и C++ програмирање 

 

Предметни наставници Чабраја Милић 

Милош Мишчевић 

 

Каталошки број програма: 798 

Предузетништво и производња 

у настави технике и 

технологије 

 

 

Предметни наставници Александра Радуловић 

Милош Мишчевић 

Каталошки број програма: 807  

Интерфејс, роботика и 

предузетништво у настави 

 

 

Предметни наставници Александра Радуловић 

Милош Мишчевић 

Милић  Чабраја 

Каталошки број програма: 900  

Визуелно програмирање и 

примена – програмирање 

робота 

 

Предметни наставници Милош Мишчевић 

Александра Радуловић 

Чабраја Милић 

Каталошки број програма: 927  

Роботи у настави и 

ваннаставним активностима 

 

Предметни наставници Милош Мишчевић 

Александра Радуловић 

Чабраја Милић 

 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА 2018/19 

 

Област 

усавршавања 

 

Стандарди 

 

 

Начин реализације 

 

Време 

реализац

ије 

 

Руковођење васпитно 

образовним процесом у 

школи 

1.2.1 развој културе учења 

1.2.3 развој и обезбеђивање 

квалитета наставног и 

васпитног процеса у школи 

1.2.5 праћење и подстицање 

постигнућа ученика 

Присуствовање стручним 

скуповима, активима 

директора, 

симпозијум директора,  

ђачки парламент 

 

Током 

школске 

године 

Планирање, 

организовање и контрола 

рада установе 

2.3 контрола рада установе 

2.5 управљање системом 

обезбеђења квалитета 

установе 

 

Учешће у раду 

наставничког већа, 

стручних актива, 

праћење стручне 

литературе, 
активно учешће у раду 

тимова 

Током 

школске 

године 

Праћење и унапређивање 

рада запослених 

3.4 вредновање резултата 

рада, мотивисање и 

награђивање запослених 

Присуствовање 

огледним/ угледним 

часовима 

Током 

школске 

године 

Развој сарадње са 

родитељима/старатељим

а,органом 

 Информисање и 

консултовање 

родитеља/старатеља за 

активно укључење у рад 

Континуиран

о  
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управљања,репрезент.си

ндикатом и широм 

заједницом 

школе; разматра и 

уважава иницијативе 

партнера које се односе на 

унапређивање рада школе 

 

Финансијско и 

административно 

управљање радом 

установе 

5.3 управљање 

административним 

процесима 

Стручни скупови, актив 

директора 
Током 

школске 

године 

Обезбеђење законитости 

рада установе 

6.1 познавање, разумевање 

и праћење релевантних 

прописа 

 

Праћење законских 

прописа, присуствовање 

саветовањима                                                                                                                                                  

Континуиран

о  

 Сарадња и 

комуникацијске вештине 
 Семинар „Усавршавање 

комуникацијске 

компетентности:комуника

ција 

са ученицима, колегама и  

родитељима“ бр.139 К4 

Септембар/ок

тобар 2018 

 

 

 

План стручног усавршавања стручних сарадника 

Име и презиме Планирани семинари и други облици стручног усавршавања 

Олга Миловић, 

педагог 

1.Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском 

учењу ученика, бр 367 

2.Рад са ученицима са емоционалним и понашајним проблемима и 

њиховим родитељима, Центар за примењену психологиј, Центар за 

примењену психологију 

3.Механизми укључивања деце са даровитошћу и/или сметњама у 

наредни ниво школовања, број 317 

4. присуство свим планираним угледним часовима нa нивоу школе 

5. учешће у раду Актив педагога основних школа Западно-Бачког 

округа 

Љиљана 

Кнежевић, 

психолог 

1.Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском 

учењу ученика, бр 367 

2.Мотивација и психолошки принципи учења, бр. 414 

3. Рад са ученицима са емоционалним и понашајним проблемима и 

њиховим родитељима, Центар за примењену психологију 

4.Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету, 

број 55 

5.Механизми укључивања деце са даровитошћу и/или сметњама у 

наредни ниво школовања, број 317 

6. присуство планираним угледним часовима нa нивоу школе 

7. учешће у раду Подружнице друштва психолога Западно-Бачког 

округа 

Зорица 

Голубовић, 

Педагог 

1. Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха у школском 

учењу ученика, бр 367 

2. Рад са ученицима са емоционалним и понашајним проблемима и 

њиховим родитељима, Центар за примењену психологиј, Центар за 

примењену психологију 

3.Механизми укључивања деце са даровитошћу и/или сметњама у 

наредни ниво школовања, број 317 
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4. присуство свим планираним угледним часовима нa нивоу школе 

5. учешће у раду Актив педагога основних школа Западно-Бачког 

округа 

 

План угледних часова за 2018/2019. годину  

Датум Час, смена Име и 

презиме 

наставника 

Наставни 

предмет 

Наставна 

јединица 

  Септембар 2018 

IX 

 

 

  

непарна 

  

Лепа Маричић 

IIIр. 

  

Физичко 

васпитање 

  

Елементарне игре за 

развој спретностри 

  Септембар 2018 

се 

 

  

парна 

  

Стеванијиа 

Кеча IVр. 

  

Српски језик 

 Сли 

Служба речи у 

реченици 

Септембар 2018 16. парна  

8. разред 
Татјана Савић математика Ортогонална 

пројекција 
  Октобар 2018 

 

 

  

парна 

  

Стеванијиа 

Кеча IV р. 

  

Ликовна култура 

  

Линија и текстура 

Октобар 2018. парна Иван Лукић Историја Србија 1889-1903 

новембар 2018. Парна смена  

 

Ивана Шијачић Математика Површина призме 

Децембар 2018. непарна Милош 
Мишчевић 

Техника и 
технологија 

Размера 

  Јануар 2019 

 

ја 

 

  парна   

Зорица 

Петровић II р. 

  

Народна традиција 

  

Правимо славски 

колач 

јануар 2019. непарна смена Славица Плац 

и Сенка 

Канурић 

Српски језик и 

историја 

Ускликнимо с 

љубављу 

Фебруар 2019 82. парна 

6. разред 
Татјана Савић математика Ромб 

Фебруар 2019 непарна смена 

19.02.2019 

Емилија Рилке српски језик Велико слово 

март 2019 парна смена Соња 

Ђорђевић 

Јоцић и 

Оливера 

Козлина 

Српски језик и 

енглески језик 

Променљиве врсте 

речи у српском и 

енглеском језику, 

сличности и разлике 

  Април 2019 

  

 

  непарна   

Љиља 

Челаревић Iр. 

  

Математика 

  

Упоређивање 

бројева прве 

стотине 

Април 2019. 6.разред, парна 

смена 

Ена Хорват Биологија Порекло гмизаваца. 

Изумрли гмизавци. 

Април, 2019 Непарна, 5. 

разред 

Горана Дацић Математика Осносиметричне 

фигуре 

  Мај 2019 

 

 

  парна  ММилена Крга  Српски језик   

Обнављамо знања 

из језика 

Мај 2019. непарна Славица Српски језик  ИКТ у настави 
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смена Плац  
 

 

Праћење и вредновање Годишњег програма рада школе 
Праћење остваривања задатака предвиђених Годишњим планом рада школе ће се 

оријентисати на правовремено сагледавање нивоа и квалитета радног процеса и постигнутих 

резултата, откривање недостатака објективне и субјективне природе, предлагање мера за 

уклањање уочених проблема и слично. 

Праћење остваривања планираних задатка почиње одмах по доношењу програма рада за 

текућу годину. Ови задаци ће бити усмерени на проверу остварености предвиђених циљева. 

Садржај праћења и 

вредновања 

Начини праћења и 

вредновања 
Време 

Носиоци праћења и 

вредновања 

Праћење програма 

Наставничког већа 

увид у записнике квартално директор Школе 

Праћење програма 

Одељенског већа 

увид у записнике квартално директор Школе, стручна 

служба 

Праћење програма 

стручних актива 

увид у записнике квартално директор Школе, стручна 

служба 

Праћење програма 

Педагошког колегијума 

увид у записнике квартално директор Школе, стручна 

служба 

Праћење програма рада 

стручних сарадника 

увид у записнике квартално директор Школе 

Праћење програма рада 

директора 

увид у записнике квартално директор Школе, 

председник Школског 

одбора 

Праћење програма рада 

Школског одбора 

увид у записнике квартално директор Школе, 

председник Школског 

одбора 

Праћење програма Савета 

родитеља 

увид у записнике квартално директор Школе, 

председник Савета 

родитеља 

Праћење програма 

одељенских старешина 

увид у записнике квартално директор Школе, стручна 

служба 

Праћење посебних 

програма рада школе 

увид у записнике квартално директор Школе, Тим за 

заштиту ученика од насиља 

Праћење програма 

стручног усавршавања 

увид у записнике квартално директор Школе 

Имајући у виду специфичности праћења остваривања образовно- васпитних задатака, 

важно је да су наставници усмерени на анализу и самовредновање свог рада и извођење 

закључака за даљи успешни рад. 

 
Програм корективног рада са ученицима 

Из образовно-васпитне праксе евидентно је да поједини ученици имају тешкоће при 

савладавању наставног градива, као и у погледу опште социјалне укључености. Неки 

ученици имају сметње у психичком и физичком развоју и испољавају карактеристике које су 

последица тих сметњи.  

Узроци неуспеха и манифестоване сметње су такве природе да им није потребан третман 

у оквиру специјализоване установе. Тој групи деце је неопходан педагошки третман, 

корективан педагошки рад.  

Задаци корективног рада су: 



 

 163 

• максимално стимулисање потенцијалних снага ради ублажавања многих последица 

слабијег интелектуалног развоја, 

• ублажавање и отклањање евентуалних телесних и психичких сметњи које могу 

неповољно утицати на развој ученика, 

• обезбеђење услова за дружење свих ученика и заједнички живот и рад са ученицима 

који имају тешкоће у развоју. 

       План корективног рада са ученицима се налази у 4. делу Годишњег плана рада школе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дел. бр.: 01-555/2  

Датум: 14.09.2018. 

 

 

 

Председник Школског одбора            Директор Школе 

 

___________________            ____________________ 

Славица Плац, проф.             Ђуро Буловић, проф. 
 


