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1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМИРАЊА 
 

Основи према којима се врши програмирање, утврђени су на према следећим 

документима: 

 Закон о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, 

бр. 55/2013, 101/2017, 10/2019 и 27/2018); 

 Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС – Просветни 

гласник", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020); 

 Закон о уџбеницима ("Сл. гласник РС – Просветни гласник", бр. 27/2018); 

 Закон о утврђивању надлежености Аутономне покрајине Војводине (Сл. гласник 

РС“, бр. 99/2009, 67/2012 – одлука УС и 18/2020 - др. закон); 

 Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2021/2022. Годину („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/2021); 

 Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигурања квалитета и 

вредновање наставе на даљину у основној школи („Сл.  гласник РС – Просветни 

гласник", бр. 109/2020); 

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

гласник“, бр. 14/2018); 

 Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, 

ученику и одраслом („Службени гласник РС“ , број 80/18) 

 Правилник о ближим упутствима за утврђивања права на индивидуални образовни 

план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 74/2018) 

 Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање 

и занемаривање („Службени гласник РС“, број 46/19) 

 Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада 

(,,Службени гласник РС, бр. 68/18) 

 Правилник о изменама и допунама Правилника о Протоколу поступања у установи 

у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“, број 

104/20) 

 Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 

основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 

2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 

19/2020, 3/2021, 4/2021); 

 Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Сл. гласник РС – 

Просветни гласник“, бр. 5/2012) 

 Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних 

сарадника и васпитача у основној школи („Сл. Гласник РС – Просветни гласник“; 

бр. 2/1992, 2/2000); 

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

сарадника и васпитача у основној школи („Просветни гласник“, бр. 2/92 и 2/00); 

 Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-

васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. Гласник РС – 
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Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 

16/2020, 3/2021); 

 Правилник о ближим условима за остваривање двојезичне наставе ("Сл.  гласник 

РС – Просветни гласник", бр. 105/2015, 50/2016, 35/2017); 

 Правилник o  програму наставе и учења за предмет Српски као страни језик 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 11/19); 

 Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и продуженог 

боравка ("Сл. гласник РС - Просветни гласник ", бр.77/2014); 

 Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности 

основне школе („Сл. Гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/2019-363, 16/2020-1); 

 Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у 

основној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 30/19); 

 Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 

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

васпитања („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 10/2017, 12/2018, 15/2018, 

18/2018, 1/2019, 2/2020); 

 Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Сл. 

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

3/2021); 

 Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2019, 2/2020, 6/2020, 

5/2021); 

 Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања 

(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 2/2010, 3/2011 (др. правилник), 8/2013, 

5/2014, 11/2016-, 11/2016, 7/2017, 12/2018, 10/2019, 3/2020); 

 Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/2019, 1/2020, 6/2020, 

8/2020, 5/2021); 

 Правилник о плану наставе и учења за седми и осми разред основног образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 110-00-695/2017-04); 

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

васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања 

и васпитања („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2018, 18/2018, 3/2019, 

3/2020, 6/2020); 

 Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2019, 6/2020); 

 Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и 

васпитања („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 5/2019, 1/2020, 6/2020); 

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

васпитања („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 16/2018, 3/2019, 5/2021); 

 Правилник о допунама Правилника о плану наставе и учења за први циклус 

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

основног образовања и васпитања (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 

12/2018, 15/2018, 2/2020); 



Годишњи план рада школе за школску 2021/22.г. 

 6 

 Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 

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

васпитања (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 10/2017, 12/2018, 15/2018, 

18/2018-, 1/2019, 2/2020); 

 План реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, 

ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу за 

школску 2021/22. годину (ЗУОВ, 5.8.2021); 

 Измена Плана реализације наставе у 4. разреду ОШ за школску 2021/22. годину 

(ЗУОВ, 25.8.2021); 

 Стручно упутствo за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у 

основној школи у школској 2021/22. Години (Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, бр. 610-00-00763/2021-07, 13.8.2021); 

 Обавештење о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних 

мера у раду школа које се односе на утврђени модел наставе за школе у одређеним 

јединицама локалне самоуправе и на одређене категорије ученика за почетак 

шкослке 2021/22.г. (Министарство просвете, науке и технолошког развоја, бр. 601-

03-00033/1/2021-15, 27.8.2021). 

 

 

Поред наведених законских прописа, полазне основе програмирања ослањају се на 

резултате спроведеног самовредновања за претходне школске године, Развојни план за 

наредни период (2021/22 - 2025/2026) и Извештај о раду школе за школску 2020/21. 

годину. 
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2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОСНИВАЊУ И ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ  
 

СТАТУСНИ УСЛОВИ ШКОЛЕ 
Школа је организована као установа која обавља делатност у делокругу основног 

образовања општег типа шифра 80101 (основно образовање и васпитање). 

Обављајући делатност за коју је регистрована, школа остварује циљеве и задатке из 

области образовања и васпитања који су утврђени Законом о основама система образовања 

и васпитања и Закона о основном образовању као и Наставним планом и програмом за 

први и други циклус основног образовања. 

Образовно-васпитни процес у школи остварује се на српском и румунском наставном 

језику. 

Школа има статус правног лица уписом у Судски регистар Трговинског суда у Панчеву, 

под бројем ФИ 577/87, од 5.10.1987. 

 

 

ОСНИВАЊЕ ШКОЛЕ 
Основна школа „Први мај“ своје почетке везује за оснивање Владимировца (1809. година), 

од када је мењала објекте у којима је обављала своју делатност. У почетку се настава у 

школи одвијала на румунском језику са малим бројем ученика, а како се село све више 

насељавало, и како је био повећан прилив српског становништва, нарочито између два 

рата, и након ратова деведестих на подручју бивше Југославије, број ученика се значајно 

увећао. Тако данас школа своју делатност обавља на српском и румунском језику, и броји 

274 ученика (22 одељења). 

Школска зграда је потпуно реконструисана током школске 2018/19.године, тако да се 

настава сада одвија у новом објекту. 

 

 

 

3. УСЛОВИ ЗА РАД 

Површина 
 Матична школа Подручна школа 

Број површина број површина 

Зграда 1 2018 1 700 

Учионица 13 676 3 198 

Рaдионица 1 55 / / 

Кабинети 3 105 6 120 

Библиотека 1 18 / / 

Школска кухиња 1 47 1 17 

Фискултурна сала 1 324 1 357 

Школско двориште 1 4285 1 2100 

Спортски терени 1 285 1 141 
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Библиотека 
Опремљеност библиотеке 

 Матична школа Подручна школа 

Број књига 7518 Обједињена је библиотека 

Број некњижне грађе 250 Обједињена је библиотека 

 

 

4. СТРУКТУРА УЧЕНИКА 
 

Разред и 

одељење 

Укупан 

бр. 
Дечаци Девојчице ИОП-1 ИОП-2 Понављачи 

1-1 р. 3 2 1 / / / 

1-2 15 9 6 1 / 1 

1-3 15 8 7 2 / 1 

1-4 кол. 1 1 / / / / 

2-1 р. 5 4 1 2 / / 

2-2 17 10 7 2 / / 

2-3 13 7 6 2 / / 

2-4 кол. 1 1 / / / / 

3-1 р. 4 3 1 / / / 

3-2 19 8 11 / / / 

3-3 кол. 3 3 / / / 1 

4-1 р. 9 5 4 2 / 2 

4-2 16 11 5  / / / 

4-3 кол. 7 4 3 1 1 6 

 128 76 52 12 1 11 

5-1 р. 8 4 4 / / / 

5-2 17 12 5 3 / / 

5-3 17 8 9 2 / / 

6-1 р. 7 2 5 / / / 

6-2 15 7 8 1 / 1 

6-3 18 8 10 / / / 

7-1 р. 6 4 2 / / / 

7-2 21 5 16 / / / 

8-1 р. 6 5 1 / / / 

8-2 16 10 6 / 2 / 

8-3 16 7 9 3 / / 

 147 72 75 9 2 1 

УКУПНО 275 148 127 21 3 12 
 

*Р.  = комбинована одељења на румунском наставном језику (1. и 4. +  2. и 3.р.); (послат је 

захтев МПНТР да се одобре самостална одељења и за први циклус) 

*кол. = комбинована одељења у подручној школи Нови Владимировац – Колонија  

(1. и 4. +  2. и 3.р.); 
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5. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ 

Разредна настава 11 

Наставник у продуженом боравку 2 

Предметна настава 28 

Асистенти у настави 3 

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ 

Директор школе 1 

Секретар школе 1 

Стручни сарадник - педагог 1 

Стручни сарадник - библиотекар 0,5 

Шеф рачуноводства 1 

Референт за финансијско – 

рачуноводствене послове 

0,5 

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ 

Чистачице 7 

Сервирка 1 

Домар/мајстор одржавања 2 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ 
 

Име и презиме сс 

* 

занимање Радно место С ** лиценца 

Фируца Блаж 7 проф. румунског језика наставник румунског 

језика 
Да Д 

Петар Бокшан 7 проф. историје наставник историје Да Д 

Оливера Иану 7 дипл. музички педагог наставник музичке 

културе 
Да Д 

Јасмина 

Павловић 

7 проф. раз. наставе наставник разредне 

наставе 
Да Д 

Лери Менгер 7 проф. муз. културе наставник музичке 

културе 
Да Д  

Јон Ивашку 7 проф. раз. наставе наставник разредне 

наставе 
Да Д 

Мирјана Лазић 7 проф. биологије наставник биологије Да Д 

Славољуб 

Радосављевић 

7 дипл. филолог за 

југословенску и општу 

књижевност 

наставник српског 

језика и српског језика 

као нематерњег 

Да Д 

Славица 

Станојевић 

7 проф. раз. наставе наставник разредне 

наставе 
Да Д 

Слађана 

Слепчевић 

7 проф. раз. наставе наставник разредне 

наставе 
Да Д 

Марија 

Видеканић 

7 проф. Српског језика и 

књижевности 

наставник српског 

језика и српског језика 

као нематерњег 

Да Н 

Габријела 7 проф. Француског 

језика 

наставник француског 

и енглеског језика 
Да Д 



Годишњи план рада школе за школску 2021/22.г. 

 10 

Човић 

Маринел 

Чолока 

7 проф. Технике и 

информатике 

наставник технике и 

технологије и 

информатике 

Да Д 

Нада Шакић 7 проф раз. Наставе наставник разредне 

наставе 
Да Д 

Кета Трифу 7 Мастер физике и 

математике 

Наставник физике и 

математике 
Д Н 

Душанка 

Стојаковић 

7 дипл.хемичар наставник хемије Д Н 

Анћуфејев 

Јелена 

6 
наставник раз. Наставе 

наставник у 

продуженом боравку 
Да Д 

Стојковић 

Александра 

7 
Проф. географије 

(на боловању) да Н 

Борис Ђурђев 7 Проф.географије наставник географије да Д 

Бенони Букур 6 наст. Раз. Наставе наставник разредне 

наставе 
Да Д 

Лидија 

Грубишић 

6 наставник раз. Наставе Наставник српског као 

нематерњег језика 
Да Д 

Петар 

Давидовић 

6 наставник раз. Наставе наставник разредне 

наставе 
Да Д 

Славица 

Димитријевић 

6 наставник раз. Наставе наставник у 

продуженом боравку 
Да Д 

Паулина 

Кркобабић 

6 наставник раз. Наставе наставник разредне 

наставе 
Да Д 

Ливиус Смољан 7 професор физ. 

Васпитања 

наставник физичког 

васпитања 
Да Д 

Љубица 

Павловић 

6 наставник раз. Наставе наставник разредне 

наставе 
Да Д 

Елена Пенца 6 Наставник раз. Наставе Наставник раз. Наставе Да Д 

Миланка 

Слијепчевић 

6 наставник лик. Културе наставник ликовне 

културе 
Да Д 

Илуца 

Панчован 

7 професор географије наставник географије Да  Д  

Бранка Вуковић 7 професор математике наставник математике Д Н 

Жанета 

Мурешан 

7 проф. Енглеског језика наставник енглеског 

језика 
Д Н 

Александар 

Врбљанац 

7 дипл. Теолог вероучитељ Да  

Октавијан Суса 7 дипл. Теолог  вероучитељ Да  

Марина 

Димитрије 

7 проф. Енглеског језика наставник енглеског 

језика 
Да Н 

Катарина 

Васиљевић 

7 проф. Енглеског језика наставник енглеског 

језика 
Да Д 

Романца Крачун 

Гланда 

7 проф. Румунског језика наставник матерњег 

језика са ел. Нац. 

Културе 

Да Д 

Светлана 7 проф. ТиО наставник технике и Да Д 
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ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ 
Име и презиме сс 

* 

занимање Радно место % С 

** 

лиценца 

Петар Гланда 7 Проф. 

Педагогије 

Директор школе 100 Да Да 

Александра 

Вистаћ 

7 Мастер правник Секретар школе 100 Да Не 

Наташа 

Бацковић 

(мења Јелену 

Журбан) 

7 Мастер 

педагогије 

Стручни сарадник 100 Да Не 

(Да) 

Маја Митровић  4 Економ. Техн. Шеф 

рачуноводства 

100 Да Да 

Корина Крачун 4 Економски 

техничар 

Административни 

радник 

 

50 Да Не 

Лидија 

Грубишић 

7 професор 

разредне 

наставе 

библиотекар 50 Да Да 

Половина 

Слободан 

4 електротехн. домар/ ложач 

Николић 3 аутомеханичар домар/ ложач 

Ланшчек  технологије 

Мариора 

Скумпија 

7 наставник хемије наставник хемије Да Д 

Диана Жалба 

Агадишан 

7 професор француског 

језика 

Наставник француског 

језика 
Да  Д  

Радмила Гајић 7 Дипл. Инжењер 

машинске струке 

Наставник физике Н Н 

Даниел Мунћан 7 професор биологије наставник биологије Да  Д  

Октавијан 

Барбу 

7 професор Разредне 

наставе 

Асистент у настави Н Н 

Иво Торбица 7 Проф. Разредне наставе Наставник 

информатике и 

математике 

Н Н 

Адриан Јерина 7 Проф. Физичког 

васпитања 

Наставник физичког и 

здравственог васп. 
Н Д 

Данијел Живку 7 Проф. Разредне наставе Асистент у настави Н Н 

Себастијан 

Муста 

7 Проф. Разредне наставе Асистент у настави Н Н 

Катарина 

Стаменић 

Апостоловић 

6 Дипл. Проф. Језика и 

књижевности 

Асистент у настави Н Н 
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Миленко 

Кристијана 

Балножан 

1 ош сервирка 

Дражић Сузана 1 ош чистачица 

Геђа Вања 1 ош чистачица 

Флањак 

Кристина 

1 ош чистачица 

Весна 

Кишмартон 

1 ош чистачица 

Урошевић 

Виолета 

1 ош чистачица 

Гордана Мулић 1 ош чистачица 

Романца Клепан 3 сш чистачица 

 

 

 

6. ПЛАНИРАНИ ФОНД НАСТАВНИХ ЧАСОВА 

- УКУПНО И ПО ПРЕДМТИМА - 
 

 1.р. 2.р. 3.р. 4.р. 5.р. 6.р. 7.р. 8.р. 

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

Матерњи 

језик 

180*4  180*4 180*3 180*3 180*3 144*3 144*2 136*3 

Српски као 

нематерњи 

72*1 72*1 108*1 108*1 108*1 108*1 108*1 68*1 

Страни језик 72*4 72*4 72*3 72*3 72*3 72*3 72*2 68*3 

Математика 180*4 180*4 180*3 180*3 144*3 144*3 144*2 136*3 

Свет око нас 72*4 72*4 / / / / / / 

Природа и 

друштво 

/ / 72*3 72*3 / / / / 

Дигитални 

свет 

36*4 36*4 36*3 36*3 / / / / 

Географија / / / / 36*3 72*3 72*2 68*3 

Историја / / / / 36*3 72*3 72*2 68*3 

Билогија / / / / 72*3 72*3 72*2 68*3 

Хемија / / / / / / 72*2 68*3 

Физика / / / / / 72*3 72*2 68*3 

Техника и 

технологија 

/ / / / 72*3 72*3 72*2 68*3 

Ликовна 

култура 36*4 72*4  72*3  72*3 72*3 36*3 36*2  34*3  

Физичко и 

здравствено 

васпитање 108*4 108*4 108*3 108*3 72+54*3 72+54*3 108*2 102*3 

Музичка 108*4  108*4 108*3  108*3  72*3 36*3  36*2 34*3  
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култура 

Информатика 

и 

рачунарство / / / / 36*3 36*3 36*2 / 

 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ/ПРОГРАМИ 

Верска 

настава/ 

Грађанско 

васпитање 

36 36 36 36 36 36 36 34 

Други страни 

језик- 

француски 

језик 

/ / / / 72 72 72 68 

Румунски 

језик са 

елементима 

националне 

културе 

72 72 / 72 72 72 72 68 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

Народна 

традиција 

/ /  36 / / / / 

Чувари 

природе 

/ / / / / 36 / / 

Цртање, 

сликање и 

вајање 

/ / / / 36 36 36 34 

Свакодневни 

живот у 

прошлости 

/ / / / 36 / / 34 

Домаћинство / / / / / / 36 / 

 

Према Правилницима за први и други циклус основног образовања, ученици бирају и 

одређене изборне предмете. Према Правилнику за први циклус образовања, ученици 

бирају обавезни изборни предмет (верска настава или грађанско васпитање), а 4.разред и 

изборни предмет/слободну активност (школа је понудила народну традицију, чуваре 

природе и матерњи језик са елементима националне културе). Родитељи су анкетирани 

приликом уписа ученика у први разред, а за остале разреде на крају наставне 2020/21. 

године. Родитељи су се изјашњавали у складу са опредељењем њихове деце за обавезне 

изборне предмете и назначено је да је избор важећи до краја наредног разреда. Грађанско и 

верска настава се оцењују описно и не улазе у просек, као и народна традиција, чувари 

природе и  матерњи језик са елементима националне културе. 

 

У складу са најновијим правилницима, ученици бирају следеће групе изборних предмета: 

* ученици од 5. до 8.  разреда 

- Верска настава/грађанско васпитање (обавезни изборни), 

- Изабрани језик-француски језик (обавезни изборни), 
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-Слободне наставне активности (у зависнсоти од разреда, нуде се три активности од 

следећих: Свакодневни живот у прошлости, Цртање, сликање и вајање, Чувари природе, 

Домаћинство)- од понуђених бирају једну слободну наставну активност, 

- Румунски језик са елементима националне културе. 

- Хор и оркестар се реализују у својству ваннаставних активности тј. У облику секције. 

 

Родитељи су анкетирани на крају наставне 2020/21. године, а школа је у складу са 

кадровским могућностима и одговарајућим правилницима предложила наведене изборне 

предмете. Верска настава и грађанско се оцењују описно и не улазе у просек као ни 

цртање, сликање и вајање, хор и оркестар, матерњи језик са елементима националне 

културе, домаћинство,свакодневни живот у прошлости. Изборни језик – други страни језик 

се оцењује бројчано и улази у просек. 

Из тог разлога је наведен само фонд часова према разредима, а тачан број група ће се знати 

након ЦЕНУСА (септембар 2021.). 

Према Правилнику о изменама и допунама  Правилника о наставном плану за други 

циклус основног образовања и васпитања и наставном плану за пети разред основног 

образовања и васпитања („Просветни гласник РС“,бр.6/17), ученици 5.разреда од школске 

2017/18.године, ученици 6.разреда од школске 2018/19. , а ученици 7.разреда од школске 

2019/20. године, а ученици 8.разреда од школске 2020/21.годинеимају 3 обавезна нова 

предмета: Техника и технологија (2 часа недељно), информатика и рачунарство (1 час 

недељно), Физичко и здравствено васпитање (2  часа недељно), у оквиру ког су и обавезне 

физичке активности са 1,5 часа недељно ( у 5. и 6. разреду), а у 7. и 8. разреду 3 часа 

недељно. Такође, досадашњи изборни предмети са листе Б изучаваће се у оквиру 

обавезних слободних наставних активности. 

Према стручном упутству о организовању обавезних физичких активности, стручно веће 

за физичко и здравствено васпитање донело је одлуку да се од предвиђених 1,5 часа 1 час 

одржи недељно, а 0,5 часа кумулативно кроз следеће теме: вожња бицикла, крос, излет и 

спортски дан (предлог број 2 из правилника). 

 

Напомена: Настава ће се и у школској 2021/22.години изводити на измењен начин због 

пандемије Ковид-19, како би се обезбедило здравље и безбедност ученика и запосених. 

ОШ „Први мај“ наставни рад започиње с првим моделом организације образовно-

васпитног рада, сагласно обавештењу Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја број: 601-03-00033/1/2021-15 од 27.08.2021. године. Час ће према најновијим 

упутствима трајати 45 минута и настава ће се одвијати непосредно, али ће се редовно 

водити евиденциија о броју заражених и у складу са тиме доносити одлуке и примењивати 

модел у складу са актуелним стручним проценама и препорукама. Током боравка у школи 

сви морају да се придржавају прописаних епидемиолошких мера. Школа је од 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја добила детаљна упутства о 

организацији образовно-васпитног рада у овој школској години. На улазу школе сваком се 

мери температура, дезинфикују руке. У школи је обавезно ношење маски и држање 

дистанце. Обавезно је редовно прање руку. Неколико пута дневно се дезинфикује школа. 
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Радне суботе 

Према Правилнику о школском календару за основне школе са седиштем на територији 

Аутономне покрајине Војводине за школску 2021/22. годину предвиђена је једна наставна 

субота 2. Априла (распоред за понедељак) и две радне суботе за реализацију образовно-

васпитних активности (11.септембар и 14.мај). 

 

 

7. ПОДЕЛА ЧАСОВА НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 

- ПРЕМА НАСТАВНИЦИМА И ОДЕЉЕЊИМА – 
 

Предмет Наставник 
Одељења у којима 

предаје 

Број 

часова 
Норма 

Од.стар

ешина 

Српски језик 

Марија 

Видеканић 

 

V2, VI2, VI3, VIII2 

5+4+4+

4 = 17 

0,94 

V2 

Српски као 

нематерњи 
VIII1 

2 0,11 

 

=1,10 

Српски језик 

 
Славољуб 

Радосављевић 

V3, VII2, VIII3 
5+4+4 = 

13 

0,72 

 

V3 
Српски као 

нематерњи 
V1, VI1 

3+3 = 6 0,33 

 

=1,10 

Српски као 

нематерњи 

Лидија 

Грубишић 
I1, II1, III1, IV1 

2+3 = 5 0,25 
/ 

Српски као 

нематерњи 

Лидија 

Грубишић 
VII1 

3 
0,16  

РЈСЕНК 
Лидија 

Грубишић 
1 група (4-2 р.) 

2 
0,10  

РЈСЕНК 
Марина 

Димитрије 

1 група (1.и2. р) 

1 група (4.р. колонија) 

4 0,20 
 

Румунски 

језик 
Фируца Блаж V1, VI1, VII1, VIII1 

5+4+4+

4 = 17 

0,94 
/ 

Енглески 

језик 

Катарина 

Васиљвић 

V1, V2, V3, VI1, VI2. 

VI3, VIII1, VIII2, 

VIII3 

2+2+2+

2+2+2+

2+2+2 = 

18 

100 

VI2 

Жанета 

Мурешан 
VII1, VII2 

2+2 = 4 0,22 

VII2 
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Жанета 

Мурешан 

I2, I3, II2, II3, III2, IV2 

+ колонија 4 часа 

16 0,80 

Марина 

Димитрије 
I1, II1, III1, IV1 

4 0,20 
 

Француски 

језик 

 

Габријела 

Човић 

V2, V3, VI2, VI3, 

VII2, VIII2, VIII3 

2+2+2+

2+2+2+

2 = 14 

0,77 

 

Диана 

Ж.Агадишан 
V1, VI1, VII1, VIII1 

2+2+2+

2 = 8 

0,44 

 

Mатематика 

Бранка Вуковић 

 

VI2, VI3, VII2, VIII2, 

VIII3 

4+4+4+

4+4 =20 

1,11 
 

Иво Торбица 

 
V2, V3 

4+4 =8 0,44 
 

Кета Трифу 

 
V1, VI1, VII1, VIII1 

4+4+4+

4 = 16 

0,88  

VI3 

Физика 

Кета Трифу 

 
VI1, VII1, VIII1 

2+2+2 

=6 

0,30 

Радмила Гајић 

 

VI2, VI3, VII2, VIII2, 

VIII3 

2+2+2+

2+2 =10 

0,50 
 

Техника и 

технологија 

Светлана 

Ланшчек 
VIII3 

2 0,10 
 

Маринел 

Чолока 

 

V1, V2, V3, VI1, VI2, 

VI3, VII1, VII2, VIII1 

2+2+2+

2+2+2+

2+2+2+ 

=18 

0,90 

 

Иво Торбица VIII2 2 0,10  

Информатик

а и 

рачунарство 

Маринел 

Чолока 
VI1, VII1 

1+1 =2 0,10 
 

Иво Торбица 

V1, V2, V3, VI2, VI3, 

VII2, VIII1, VIII2, 

VIII3 

1+1+1+

1+1+1+

1+1+1+ 

=9 

 

0,45 
 

       

Хемија 

Мариора 

Скумпија 
VII1, VIII1 2+2 =4 0,20  

Душанка 

Стојаковић 
VII2, VIII2, VIII3 

2+2+2 

=6 
0,30  

Географија 

Илуца 

Панчован 
V1, VI1, VII1, VIII1 

1+2+2+

2 =7 
0,35  

Александара Стојковић 

боловање 

Борис Ђурђев V2, V3, VI2, VI3, 1+1+2+ 0,60  
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VII2, VIII2, VIII3 2+2+2+

2 = 12 

Историја 

Петар Бокшан 

 

V1, V2, V3, VI1, VI2, 

VI3, VII, VII2, VIII1, 

VIII2, VIII3 

1+1+1+

2+2+2+

2+2+2+

2+2 =19 

0,95 

VI1 

Свакодневни 

живот у 

прошлости 

(слободне 

наставне 

активности) 

2 групе (V и VIII) 

2 0,10 

 

= 1,05 

Биологија 
Мирјана Лазић 

 

V2, V3, VI2, VI3, 

VII2, VIII2, VIII3 

2+2+2+

2+2+2+

2 =14 

0,70 

VIII2 

Чувари 

природе 
1 група (VI) 

1 0,05 

=0,75 

Биологија Даниел Мунћан V1, VI1, VII1, VIII1 
2+2+2+

2 = 8 

0,40 
V1 

Музичка 

култура 

Оливера Иану  V2, V3 
2+2 =4 0,20 

 

Лери Менгер 

V1, VI1, VI2, VI3, 

VII1, VII2, VIII1, 

VIII2, VIII3 

2+1+1+

1+1+1+

1+1+1 

=10 

0,50 

VIII3 

Хор и 

оркестар 

 

 

3 0,15 

Ликовна 

култура 
Миланка 

Слијепчевић 

 

V1, V2, V3, VI1, VI2, 

VI3, VII1, VII2, VIII1, 

VIII2, VIII3 

2+2+2+

1+1+1+

1+1+1+

1+1 =14 

0,70 

 

Цртање 

сликање 

вајање 

2 групе  0,10 

Радмила Гајић 2 групе  0,10  

Домаћинство Радмила Гајић 1 група  0,05  

Физичко и 

здравствено 

васпитање + 

обавезне 

физичке 

активности 

 

Адриан Јерина 
VI2, VI3, VII2, VIII1, 

VIII3 

3+3+3+

3 + 

1(офа) 

=13 

0,65 

VIII1 

Ливиус Смољан 
V1, V2, V3, VI1, VII1,  

VIII2, VIII3 

3+3+3+

3+3+3+ 

2 =20 

1,00 

VII1 
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Грађанско на 

румунском 

Марина 

Димитрије 
1 група (7. и 8.р.) 

 0,05 
 

Грађанско на 

српском 

Душанка 

Стојковић 
2 групе 

 0,10 
 

Веронаука 

на 

румунском 

Суса Октавијан 
1 групе (1-4. ) 

1 група (5и6.) 

 0,10 

 

Веронаука 

на српском 

Александар 

Врбљанац 

5 група (1-4.) 

5 група (5-8.) 

 0,50 
 

Румунски 

језик са 

елементима 

нац.кул. 

 

 

Романца Гланда 

Крачун 
2 групе (8. Разред) 

 0,20 

 

Адриан Јерина 1 група (7.р.) 
 0,10 

 

Марина 

Димитрије 
2 групе (6.р. и 5.р.) 

 0,20 
 

 

 

 

8. ОДЕЉЕЊСКО СТАРЕШИНСТВО 
 

Ред.бр. Одељење Име и презиме одељењског 

старешине 

1. I1, IV1 Бенони Букур 

2. I2 Љубица Павловић 

3. I3 Славица Станојевић 

4. I4, IV4  Јасмина Павловић (колонија) 

5. II1, III1 Петар Давидовић 

6. II2 Нада Шакић 

7. II3 Слађана Слепчевић 

8. II4, III3  Елена Пенца (колонија) 

9. III2 Јон Ивашку 

10. IV2 Паулина Кркобабић 

   

12. V1 Даниел Мунћан 

13. V2 Марија Видеканић 

14. V3 Славољуб Радосављевић 
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За продужени боравак задужене су: Јелена Анћуфејев и Славица Димитријевић 

 

Напомена: у подручној школи настава се одвија у 2 комбинована одељења, као и настава 

на румунском језиику у првом циклусу (1. и 4, а 2. и 3. разред). Послат је захтев 

министарству за формирање самосталних одељења, али у моменту писања Годишњег 

програма није добијен одговор. 

 

 

 

 

9. ПЛАНИРАНЕ ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
планирани фонд осталих радних сати непосредног рада са ученицима 

 

Сви наставници су благовремено урадили планове и програме редовне наставе (глобални, 

а месечни ће бити достављани у зависности од договора актива); ти планови чине 

Школски програм рада за први и други циклус образовања. Актулени Школски програм је 

усвојен у септембру 2021.године. 

У школи ће бити организована и допунска, додатна и припремна настава. 

Допунска настава одржаваће се на предлог наставника за ученике због: 

 неуједначеног претходног знања ученика; 

 специфичних одлика ученика; 

 одсуствовања из школе, нередовног похађања наставе; 

 слабих оцена; насавладаности основног нивоа стандарда постигнућа; 

 преласка из друге школе и других разлога. 

Извођење допунске наставе биће реализовано са оквирним фондом од 36 часова, а облик 

(индивидуално, групно, у пару) и динамика (наставници су на почетку године предали 

оквирни распоред одржавања допунске наставе) биће одређени накнадно - разредни 

наставници су обавезни да држе допунску наставу из матерњег језика и математике, а у 

вишим разредима предметни наставници их организују према решењима о 40-часовној 

радној недељи, што ће бити прецизирано на седницама актива предметних већа. 

15. VI1 Петар Бокшан 

16. VI2 Катарина Васиљевић 

17. VI3 Трифу Кета 

18. VII1 Ливиус Смољан 

19. VII2 Жанета Мурешан 

20. VIII1 Адриан Јерина 

21. VIII2 Мирјана Лазић 

22. VIII3 Лери Менгер 
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Наставници су обавезни да воде евиденцију одржавање допунске наставе у одговарајућој 

књизи евдинеције осталих облика рада.Такође, Правилиником о школском календару за 

2018/19.г. предвиђено је организовање допунске наставе током зимског распуста. 

 

Додатна настава реализује се за ученика од 4. до 8. разреда за ученике који показују 

изузтена постигнућа и интересовања за одређене области, а по предлогу наставника или 

добровољном пријављивању ученика. Динамика (у оквиру обавезних 36 часова за 

наставнике разредне наставе) и облик рада биће прецизирани реалном потребом током 

године, а према решењима о 40-часовној радној недељи, што ће бити прецизирано на 

седницама предметних већа. 

 

Индивидуализација за ученике за које одељењско веће утврди тешкоће у савладавању 

предвиђеног градива у односу на планиране стандарде и нивое постигнућа. У 

организовању индивидуализације/индивидуалног начина рада очекује се пуна сарадња 

одељењских већа, са циљем пружања мера подршке које ће бити креиране према најбољем 

интересу детета. Из тог разлога је неопходно систематско праћење напредовања ученика и 

мера подршке које им се пружају. У случају да се не уочи очекивани напредак, предлагаће 

се даљи кораци у пружању додатне подршке, а и индивидуализација и даљи кораци ће се 

спроводити у складу са законском регулативом. 

 

Припремна настава организоваће се за ученика 8. разреда као део припреме за полагање 

завршних испита, током 2. полугодишта 2019/20.г. Начин рада ће бити прецизиран у 

плановима рада који ће наставници наставних предмета укључених у завршни испит 

(матерњи језик, математика, историја, географија, биологија, физика и хемија), доставити 

на почетку 2. полугодшта 2019/20.г. Припремна настава ће се евидентирати у 

електронском дневнику, а фонд и динамика ће бити усклађени на седницама одељењских 

већа (на предлог руководиоца стручних актива – области наставних предмета). 

 

Припремна настава за ученика који су упућени на полагање поправних и разредних 

испита одржаће се по у трајању од 5 дана по 2 часа из сваког предмета на чије се полагање 

ученик упућује, а ученик ће о томе бити благовремено писмено обавештен у јунском, 

односно августовском испитном року. 

 

 

Разред 

Облик рада 1.р. 2.р. 3.р. 4.р. 5.р. 6.р. 7.р. 8.р. 

ЧОС
1
 36*4 36*4 36*3 36*3 36*3 36*3 36*2 34*3 

Екскурзије I-IV- до два дана годишње, V-VII- до два дана годишње, VIII-  три дана  

 

 

 

                                                 
1
Одељенска заједница се реализује кроз часове одељењског старешинства 
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ПЛАНИРАНИ ФОНД ЧАСОВА ПРЕМА 40-ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ2 
 

Планирани фонд осталих облика рада (допунска, додатна) чини саставни део решења 

о 40-часовној радној недељи, која је сачињена за сваког запослена, а која је и 

саставни део досијеа сваког запосленог наставника у школи. 

 

Одељењска заједница 

Ученичке одељењске заједнице на почетку школске године  формираће одељењску 

заједницу и конкретних активности а на основу усвојеног плана рада, који чини део 

Годишњег плана рада школе. Основна подручја рада одељењске заједнице су: 

 унапређења успеха у настави и квалитетнији васпитно образовни рад – ослањање на 

вршњачку медијацију и програм личног и социјалног развоја ученика; 

 чување здравља, заштита и унапређење друштвене средине – здравствено 

васпитање: 

 развијање хуманих међуљудских односа и култура живљења - програм личног и 

социјалног развоја ученика и превенција насиља; 

 професионална оријентација – посебно за ученика 7. и 8. разреда; 

 превенција насиља и развијање вештина ненасилне комуникације - програм личног 

и социјалног развоја ученика и превенција насиља; 

*часови одељењске заједнице се реализују у оквиру часова ЧОС-а; 

 

1.-4. Септембар  Формирање ОЗ (упознавање са начином рада у функцијом 

ОЗ) 

Октобар  Дечја недеља 

Дечја права, обавезе и дужности -  кућни ред школе 

Редовно уређење простора (учионице, хола, ходника) 

Новембар, 

децембар  

Проблеми у учењу и квалитетније учење (како поправити 

успех, како развијати интересовања) 

Јануар, 

фебруар 

Проблеми у одељењу и како их решити (понашање 

ученика, свађе и сукоби) 

Март  Упознавање са занимањима (врсте, значај) 

Април  Солидарност и толеранција у школи (акције помоћи, 

препознавање и реакција на предрасуде) 

Мај, јун Хигијена простора (наш допринос) 

5.-8.  Септембар  Формирање ОЗ (упознавање са начином рада и функцијом 

ОЗ, али и повезивање са другим ученичким 

организацијама) 

Октобар  Дечја недеља 

Конвенција УН (упознавање са Конвенцијом, упознавање 

са применом у Србији – проблеми, специфичности) 

Новембар, 

децембар 

Квалитетно учење и развијање сопствених способности и 

интересовања кроз образовање 

Јануар, Проблеми у одељењу и школи (понашање ученика, свађе, 

                                                 
2
Планирани фонд се односи на наставне предмете, а задужења наставницима су распоређена кроз решења о 

40-часовној радној недељи. 
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фебруар сукоби, туче) 

Март  Професионална оријентација (врсте, значај, начин 

образовања) 

Април  Солидарност и толеранција (предрасуде, стереотипи, 

препознавање, реакција – развијање иницијативе код 

ученика) 

Мај  Уређење и унапређење школског простора 

Јун  Хигијена простора и лична хигијена у функцији нашег 

здравља 

 

План рада ЧОС-а 

1.-4. Септембар, 

октобар 

Наша школа и ми – шта школа очекује од нас, а шта нам 

пружа (права, обавезе и дужности) 

Новембар, 

децембар 

Насиље (вербално, физичко, сексуално; како реагујемо) 

Јануар  Боље се упознајемо (на нивоу одељења) 

Фебруар, 

март 

Здравље (лична хигијена и сопствена одговорност према 

здрављу) 

Април, мај Наша средина и ми (локалне институције) 

Јун  Толеранција (сличности и разлике, предрасуде према 

полу и националности) 

5.-8.
3
 Септембар  Долазимо у пети разред * за ученике 5. разреда 

Септембар, 

октобар 

Наша школа и ми (кућни ред, правила понашања, обавезе 

и одгoворности) 

Новембар, 

децембар 

Насиље (свест о различитим облицима и последицама 

насиље; како реаговати) 

Јануар  Здрави међуљудски односи (одговорност према другима, 

здрава комуникација) 

Фебруар, 

март 

Боље се упознајемо (промене у пубертету) 

Април, мај Ментално здравље (здрав начин живота, квалитетно 

провођење слободног времена, рекреација) 

Јун  Здравље (лична хигијена – орална хигијена, хигијена 

простора, спорт, здрава исхрана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
За ученике 7. и 8. разреда је планирана посебна корелација са програмом професионалне оријентације 
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Слободне активности – секције 
Слободне активности ученика организују се у предложеним следећим групама секција (и у 

разредној и у предметној настави)
4
: 

 Предметне (математика, физика, информатика/програмирање, хемија, 

биологија, географија, историја); 

 Културно-уметничке (литерарна, ликовна, драмска, фолклорна, литерарно-

рецитаторска – оба језика, хор, оркестар); 

 Техничке (саобраћајна 5-8.); 

 Спортско-рекреативне (кошарка, рукомет, одбојка, фудбал 5-8.). 

 

Сврха слободних активности јесте препознавање, подстицање и усмеравање посебних 

интересовања и склоности ученика, због чега су важне за развој личности ученика, 

програме превенције насиља и квалитетнији образовно-васпитни рад школе у целини. 

Расподела задужења према секцијама, списак секција који школа нуди одређује се у 

односу на укуна задужења наставника. Реализација секција евидентираће се у дневнику 

осталих облика рада. Ученици су у претходним истраживањима показали посебна 

интересовања учешће и организовање културних манифестација, што је потребно уврстити 

у реализацију током 2021/22.г. 

 

ПЛАНИРАНИ ФОНД ОДРЖАВАЊА СЕКЦИЈА 
 

Планирани фонд осталих облика рада (секција) чини саставни део решења о 40-часовној 

радној недељи, која је сачињена за сваког запослена, а која је и саставни део досијеа сваког 

запосленог наставника у школи. 

 

 

 

 

10. ПОДАЦИ О ШКОЛСКОМ ОДБОРУ, САВЕТУ РОДИТЕЉА И 

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЕ 
 

Подаци о Школском одбору 
Представници локалне 

самоуправе 

Благојевић Драгоје, Петровић Светлана, 

Милуновић Милан 

Представници Савета родитеља Даријан Нанић, Данијела Секешан, Марија 

Милетић 

Представници запослених Петар Бокшан, Јелена Анћуфејев, Бранка 

Вуковић 

Представници Уч. парламента Марија Попадић, Андреи Ардељан 

Председник Школског одбора: Петар Бокшан 

 

 

                                                 
4
Расподела задужења – секција – у оквиру решења о 40-часовној радној недељи 
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Подаци о Савету родитеља 
разред Представници 

1.р. Михаиела Саву, Тамара Масловарић, Илијана Цвијетић 

2.р. Катарина Николица, Драган Лукић, Даријан Нанић 

3.р. Марина Димитрије, Сања Грнчевски 

4.р. Маријана Под, Ђорђе Илић 

5.р. Маријана Јакша, Александра Ђурић Лукић, Драгица Михајловић 

6.р. Маринела Бунда, Тања Крунић, Марина Рошу Нанић 

7.р. Михаела Ђуђа, Маја Слепчевић 

8.р. Данијела Секешан, Горан Станишковић, Бранислава Геђа,  

Колонија 

1-4.р. 

Миодраг Марковић 

Председник Савета родитеља: Даријан Нанић 

 

Подаци о директору школе 
Име и презиме Петар Гланда 

Степен стручне спреме и занимање 7. степен - професор педагогије 

Стаж (и у образовању) 27 

Време проведено на дужности 

директора 

од 2003.г. 

 

 

 

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 

Рад Школског одбора пратиће се преко записника са састанака, а процена остварености 

програма налазиће се у Извештају рада школе за школску 2021/22.годину. 

 

 м
ес

ец
  

Активност 
н

о
си

л
а
ц

 

се
п

т
ем

б
а

р
 

Избор чланова Школског одбора, конситутивна седница ШО и доношење 

годишњег плана рада ШО; 

ч
л

а
н

о
в

и
 

Избор чланова за стручне органе школе; 

Доношење Годишњег плана рада и Извештаја о раду школе у сарадњи са 

директором (у оквиру ГПРШ-а и плана стручног усавршавања запослених); 

Разматрање извештаја о раду директора; 

о
к

т
о
б

а
р

 Разматрање конкурса за попуњавање стручних кадрова у школи у сарадњи са 

секретаром и директором; 

 ч
л

а
н

о
в

и
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Разматрање и усвајање извештаја о извођењу екскурзије за ученика 8. разреда – 

у сарадњи са риководиоцем ОВ 8 р. 
к

в
а

р
т
а
л

н
о
 

Разматрање и усвајање извештаја о спровођењу Развојног плана и процесу 

самовредовања – у сарадњи са руководиоцем актива за развојно планирање; 

ч
л

а
н

о
в

и
 

Разматрање рада Ученичког парламента и успеху и владању ученика – у 

сарaдњи са руководиоцем Уч парламента и стручним сарадником; 

Разматрање извештаја о раду директора; 

Разматрање кварталних извештаја о раду школе и реализовања Школског 

програма рада и Годишњег плана рада; разматрање остварености образовних 

стандарда – у сарадњи са руководиоцем актива за развој школског програма; 

Разматрање извештаја са седице Наставничког већа и Савета родитеља; 

Разматрање текућих школских питања и предлога мера за побољшање васпитно-

образовног рада школе; 

д
ец

ем
б
а
р

 

Разматрање и усвајање финансијког плана школе и извештаја о пословању 

школе – у сарадњи са директором, рачуновођом и секретаром школе; 

Ч
л

а
н

о
в

и
 

ја
н

у
а
р

 Разматрање и усвајање завршног рачуна школе– у сарадњи са директором, 

рачуновођом и секретаром школе; 

ч
л

а
н

о
в

и
 

м
а
ј Разматрање и усвајање извештаја о извођењу екскурзије/програма наставе у 

природи за уч од 1. до 7.р. у сарадњи са руководиоцима одељењских већа; 

ч
л

а
н

о

в
и

 

ју
н

 

Разматрање успеха ученика на крају наставне 2021/22.г. и успеха ученика на 

завршним испитима – у сарадњи са стручним сарадником; 

ч
л

а
н

о
в

и
 

 

Разматрање реализације ШПРи ГПРШа за 2021/22.г. и мере унапређења – у 

сарадњи са руководиоцем актива за развој школског програма; 

а
в

г
у
ст

 

Оцена рада Школског одбора и писање извештаја о раду – председник ШО; 

ч
л

а
н

о
в

и
 Разматрање и усвајање извештаја о раду школе за школску 2021/22.г. 

Разматрање и усвајање извештаја о стручном усавршавању запсолених за 

2021/22.г. 

Учешће у изради Годишњег програма рада школе; 
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ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА 
 

Праћење рада Савета родитеља одвијаће се преко записника са седница, а процена 

остварености програма чиниће Извештај о раду школе за школску 2021/22. годину. 

 

м
ес

ец
  

Активност 

н
о

си
л

а
ц

 

се
п

т
ем

б
а

р
 

Формирање Савета родитеља, избор председника Савета родитеља и 

усвајање плана рада Савета; 

ч
л

а
н

о
в

и
 

Избор чланова за рад у управним и предлог чланова за стручне органе 

школе; 

Разматрање Годишњег плана рада школе и извештаја о раду школе; 

Договор око начина ангажовање родитеља у реализацији програма рада 

одељенских заједница, слободних активности, културног и јавног живота 

школе, осталим програмским активностима; 

октобар 
Разматрање извештаја о извођењу екскурзије за ученике 8.р. у сарадњи са 

руководиоцем ОВ за 8. р.; 

ч
л

а
н

о

в
и

 

н
а

 к
р

а
ју

 с
в

а
к

о
г
 к

в
а

р
т
а
л

а
 Разматрањеизвештаја о успеху и владању ученика и предлог мера за 

побољшање услова живота ученика у школи; разматрање остварености 

образовних стандарда – у сарадњи са руководиоцем актива за развој 

школског прогрма аи стручним сарадником; 

ч
л

а
н

о
в

и
 

Разматрање рада ученичких организација – у сарадњи са руководиоцима уч 

организација; 

Разматрање извештаја о реализацији Развојног плана и процесу 

самовредновања – у сарадњи са руководиоцем актива за развојно планирање; 

Разматрање реализације ШПР-а и ГПРШ-а и предлог мера за унапређење – у 

сарадњи са руководиоцем актива за развој школског прогрма; 

децембар-

јануар, 

април-мај 

Организовање заједничке активност ученика, родитеља и запослених – у 

сарадњи са руководоицома ученичких организација и одељењских већа;   

м
а

ј 

Разматрање услова за набавку уџбеника и понуду изборних предмета за 

наредну школску годину – у сарадњи са руководиоцима стручних актива у 

оквиру предмета; 

ч
л

а
н

о
в

и
 

Разматрање понуде изборних предмета– у сарадњи са руководиоцима 

стручних актива у оквиру предмета; 

Анализа извођења екскурзије и разматрање екскурзије/програма наставе у 

природи за наредну школски годину – у сарадњин са руководиоцима ОВ; 

Учешће родитеља у прослави Дана школе; 
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Разматрање извештаја о извођењу екскурзије– у сарадњин са руководиоцима 

ОВ;  

ју
н

 
 

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 2. полугодишта; разматрање 

успеха ученика на завршним испитима – у сарадњи са стручним сарадником; 

ч
л

а
н

о
в

и
 

Анализа остварености програма (ГПРШ-а, ШПР-а, Акционог плана) - у 

сарадњи са руководиоцем актива за развој школског програма и развојно 

планирање; 

оцена рада Савета родитеља и предлог мера за унапређење; 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА 
 

Подручја рада и радни задаци Време 

реализације 

1. Програмирање рада школе и програма васпитног рада школе 

Предлог задужења чланова колектива за израду појединих делова 

програма  

Израда Годишњег плана рада директора 

Израда програма рада Наставничког већа 

Координирање рада на изради рада програма рада школе 

Израда плана инвестиционих радњи и поправки на школским 

објектима и плана нанавке инвентара школе  

Праћење реализације програма рада школe 

Јун и август 

 

Август 

 

Август 

Август и  

септембар 

Септембар 

Мессечно 

2. Организационо – материјална проблематика 

Организовање свих облика ОВ рада  

Подела предмета и одељења на наставнике, именовање одељенских 

стрешина и руководиоца одељенских и стручних већа, руководиоца 

слободних активности и ученичких организација 

Подела задужења око техничких и других припрема за почетак 

школске године  

Ангажовање око одржавања и уређења  школских објеката и 

околине школе 

Набавка наставних средстава и учила 

Ангажовање на унапређивању и организацији рада школске кухиње 

Ангажовање на реализацији редовне уплате ужине и дечје заштите 

Организација послова око загревања школских објеката  

Током године 

Август и 

септембар 

 

 

Јун и август 

 

Током године 

 

Током године 

Током године 

 

Током године 
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Здравствена заштита ученика  

Учешће у изарди финансијског плана са стр.службом 

 

Током године 

3. Педагошко инструктивни и саветодавни рад  

Посета часовима редовне,  додатне, допунске наставе и слободних 

активности ради увида у организацију и реализацију планова и 

програма 

Посета часовима на којима се демонстрира примена свремених 

облика рада , меода и средстава ( огледни часови) 

Учешће у реализацији културних и јавних активности 

Посета ЧОС-у 

Индивидуални рада са наставницима  

Групни и индивидуални рада са наставницима ,стручним активима, 

одељенским и наставничким већем 

Саветодавни рада са родитељима  

Саветодавни рад са ученицима који ремете ред и дисциплину у 

школи 

Помоћ у организацији рада ученичких организација  

Учешће у припреми за професионално информисање ученика  

Учешће у припреми и реализацији екскурзија, летовања и 

рекративне наставе 

 

 

Током године 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

Током године 

Током године 

Током године 

 

 

 

Током године 

Током године 

 

 

Током године 

 

Март, април 

 

Март, 

април,мај, јун 

4. Аналитичко студијски рад 

Анализа планова наставних и ваннаставних активности 

Анализа оставрености васпитног плана школе 

Израда периодичних анализа о резултатима ОВ рада  

Изарада  годишњег извештаја о  раду школе  

Учешће у изради статистичког извештаја  

Учеешће у формулисању извода из записника и одлука органа 

управљања и Наставничког већа 

Изарад анализа о посећеним часовима и сугестије за уклањање 

уочених недостатака  

Септембар 

Децембар, јун 

Квартално 

Август и 

септембар 

Током године 

 

 

Током године 

5. Рад са стручним органима школе  Током године 

6 Сарадња са стручном службом  Током године 

7. Сарадња са  стручним институцијама и друш.средином  Током године 

8 Педагошка документација и вредновање рада школе Током године 

9 Рад у органима управљања Током године 

10. Стручно усавршавање  Током године 
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11. ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

 

Стручни 

орган 

школе 

Назив 

већа/тима/акти

ва 

Руководилац Чланови 

Наставнич

ко веће 
 

Директор 

школе 
Сви наставници и стручни сарадници. 

Одељенско 

веће 
 

Одељенски 

старешина 

Наставници који изводе наставу у одређеном 

одељењу и одељенски старешина 

Педагошки 

колегијум 
 

Директор 

школе 

Председници свих стручних већа и стручних 

актива, кординатори стручних тимова и 

стручни сарадници у школи. 

С
т
р

у
ч

н
а
 в

ећ
а
 

1.р. 
Славица 

Станојевић 

Бенони Букур, Љубица Павловић, Славица 

Станојевић, Јасмина Павловић 

2.р. Нада Шакић 
Петар Давидовић, Нада Шакић, Слађана 

Слепчевић, Елена Пенца 

3.р. Јон Ивашку Петар Давидовић, Јон Ивашку, Елена Пенца 

4.р. 
Паулина 

Кркобабић 

Бенони Букур, Паулина Кркобабић, Јасмина 

Павловић 

5.р. 
Славољуб 

Радосављевић 

Даниел Мунћам, Марија Видеканић, Славољуб 

Радосављевић,  

6.р. Петар Бокшан 
Петар Бокшан, Катарина Васиљевић, Трифу 

Кета 

7.р. 
Ливиус 

Смољан 
Ливиус Смољан, Жанета Мурешан 

8.р. Лери Менгер Адриан Јерина, Мирјана Лазић, Лери Менгер 

Стручно веће за 

разредну наставу 

Слађана 

Слепчевић 

Бенони Букур, Љубица Павловић, Славица 

Станојевић, Јасмина Павловић, Петар 

Давидовић, Нада Шакић, Слађана Слепчевић, 

Елена Пенца, Јон Ивашку, Паулина Кркобабић 

За области 

предмета-

матерњи језици 

Марија 

Видеканић 

Славољуб Радосављевић, Марија Видеканић, 

Фируца Блаж 

За области 

предмета- 

страни језици 

Катарина 

Васиљевић 

Марина Димитрије, Катарина Васиљевић, 

Габријела Човић, Дијана Жалба Агадишан, 

Жанета Мурешан 

За области Радмила Гајић Бранка Вуковић, Кета Трифу, Маринел 
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предмета- 

Математика, 

физика, ТиО, 

информатика 

Чолока, Светлана Ланшчек, Радмила Гајић, 

Иво Торбица 

За области 

предмета- 

Биологија, 

хемија 

Душанка 

Стојаковић 

Даниел Мунћан, Мирјана Лазић, Мариора 

Скумпија, Душанка Стојаковић 

За области 

предмета- 

ликовна култура, 

музичка култура 

Миланка 

Слијепчевић 

Миланка Слијепчевић, Оливера Иану, Лери 

Менгер 

За области 

предмета- 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Адриан Јерина Ливиус Смољан, Адриан Јерина 

За области 

предмета- 

Историја, 

географија 

Петар Бокшан 
Илуца Панчован, Петар Бокшан,  Борис 

Ђурђев 

С
т
р

у
ч

н
и

 а
к

т
и

в
и

 

Стручни актив за 

развојно 

планирање 

 

 

Наташа 

Бацковић 

Стручни сарадник: Наташа Бацковић,  

Наставници: Славољуб Радосављевић, Даниел 

Мунћан, Бенони Букур, Нада Шакић, Јелена 

Анћуфејев; 

Представник савета родитеља – Нанић 

Даријан; 

Представник локалне самоуправе- Благојевић 

Драгоје, Петровић Светлана, Милуновић 

Милан 

Представници ученичког парламента 

Стручни актив за 

развој школског 

програма 

Бранка 

Вуковић 

Стручни сарадник: Наташа Бацковић 

Наставници: Славица Станојевић, Паулина 

Кркобабић, Фируца Блаж, Катарина 

Васиљевић, Бранка Вуковић, Даниел Мунћан, 

Лери Менгер,  Ливиус Смољан, Радмила Гајић, 

Борис Ђурђев,  

Т
и

м
о

в
и

 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

Мирјана Лазић 

 

Наставници разредне/предметне наставе; 

Одељењске старешине; 

Мирјана Лазић, Лери Менгер, Славица 

Станојевић, Љубица Павловић,  Маринел 

Чолока, Миланка Слијепчевић, Радмила Гајић, 

Иво Торбица, Адриан Јерина; 

 Стручни сарадник- Наташа Бацковић; 

Родитељи ученика; 

Педагошки асистенти. 

Тим за заштиту 

ученика од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

Славољуб 

Радосављевић 

Представници запослених- Ливиус Смољан, 

Славица Станојевић, Славољуб Радосављевић; 

Представници родитеља - Даријан Нанић, 

Марија Милетић, Данијела Секешан; 

Представници локалне самоуправе- Благојевић 
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занемаривања/пр

евенције насиља 

Драгоје, Петровић Светлана, Милуновић 

Милан;  

Представници ученичког парламента 

Тим за 

професионалну 

оријентацију 

Жанета 

Мурешан 

Директор- Петар Гланда, 

Стручни сарадник-  Наташа Бацковић, 

Одељењске старешине 7. и 8. разреда-  Жанета 

Мурешан, Ливиус Смољан, Адриан Јерина, 

Мирјана Лазић, Лери Менгер 

Тим за 

самовредновање 

рада школе 

Наташа 

Бацковић 

Директор- Петар Гланда, 

Стручни сарадник-Наташа Бацковић, 

Руководиоци већа -  

Славица Станојевић, Нада Шакић, Јон 

Ивашку, Паулина Кркобабић, Славољуб 

Радосављевић, Петар Бокшан, Ливиус 

Смољан, Лери Менгер 

Председник савета родитеља- Нанић Даријан; 

Представник локалне самоуправе- Благојевић 

Драгоје, Петровић Светлана, Милуновић 

Милан 

Представници ученичког парламента 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и 

развој установе 

Лери Менгер 

Директор- Петар Гланда, 

Стручни сарадник-Наташа Бацковић, Фируца 

Блаж, Кета Трифу, Мирјана Лазић, Борис 

Ђурђев, Ливиус Смољан, Габријела Човић, 

Слађана Слепчевић, Петар Бокшан; 

Представник локалне самоуправе- Благојевић 

Драгоје 

Тим за 

професионални 

развој 

Даниел 

Мунћан 

Директор-Петар Гланда, 

Стручни сарадник-Наташа Бацковић, 

Руководиоци већа -  

Љубица Павловић, Нада Шакић, Јон Ивашку, 

Паулина Кркобабић, Славољуб Радосављевић, 

Петар Бокшан, Ливиус Смољан, Адриан 

Јерина, Лери Менгер.  

Тим за развој 

међупредметних 

компетенција и 

предузетништва 

Маринел 

Чолока 

Маринел Чолока, Светлана Ланшчек, Радмила 

Гајић, Иво Торбица 

 

Тим за преглед 

електронског 

дневника 

Бранка 

Вуковић, Јон 

Ивашку 

Бранка Вуковић, Јон Ивашку 

Тим за писање 

пројеката 
Борис Ђурђев 

Петар Гланда, Наташа Бацковић, Габријела 

Човић, Борис Ђурђев 

Д
р

у
г
и

 

т
и

м
о

в
и

 з
а

 

о
ст

в
а
р

и
в

а
њ

е 
п

р
о

г
р

а
м

а
 

Припрема 

школских 

приредби и 

манифестација 

Миланка 

Слијепчевић 

Славољуб Радосављевић, Миланка 

Слијепчевић, Романца Крачун Гланда,Марија 

Видеканић, Габријела Човић, Фируца Блаж, 

Елена Пенца, Бенони Букур, Јон Ивашку, 

Слађана Слепчевић, Славица Димитријевић и 

Јелена Анћуфејев 
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Ученички 

парламент 

 

Мирјана Лазић  

Дечји савез Нада Шакић 
 

 

Еколошки 

програм 
Мирјана Лазић Мирјана Лазић, Даниел Мунћан 

Подмладатк 

Црвеног крста 

1-4.-Бенони 

Букур; 

5-8.- Адриан 

Јерина 

Бенони Букур,  Адриан Јерина 

Здравствена и 

социјална 

заштита ученика 

Даниел 

Мунћан 

Мирјана Лазић, Даниел Мунћан, Адриан 

Јерина, Ливиус Смољан 

Сарадња са 

друштвеном 

средином 

Петар Гланда 
Лидија Грубишић, Петар Гланда, Александра 

Вистаћ, Кета Трифу  

Школски 

маркетинг 
Иво Торбица Иво Торбица, Ливиус Смољан, Борис Ђурђев 

Развој школског 

спорта 

Ливиус 

Смољан 
Ливиус Смољан, Адриан Јерина 

 

 

 

ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 

Наставничко веће се организује према одговарајућем Правилнику (који прецизира начин 

припреме, вођења и евидентирања седница), а предвиђено је одржавање на почетку и крају 

наставне односно школске године, након завршетка сваког квартала, а изузетно у случају 

непредвиђених околности. Уз одељењска већа, стручна већа за разредну наставу и области 

предмета, стручне активе за развојно планирање и развој школског програма чини стручне 

органе школе (уз посебне тимове - стручни тим за инклузивно образовање и додатну 

подршку, као и тим за превенцију насиља и заштиту ученика од насиља, занемаривања и 

злостављања – чији програми рада чине посебне програме рада школе). 

 м
ес

ец
  

Активност 

 н
о

си
л

а
ц

 

 

Размартање извештаја о раду школе за претходну годину; 

 

 

Разматрање Годишњег плана рада за 2020/21. (акценат: 

расподела дужности, програма рада стручних органа и других 

посебних тимова и програма); 

Договор око начина праћења реализације планираних 

активности и посебно  образовних стандарда и нивоа 
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постигнућа – у сарадњи са руководиоцем активом за развој 

школског програма; 

Инструкције за вођење педагошке документације - педагог; 

План стручног усавршавања у установи – у сарадњи са 

руководиоцем програма аза стручно усавршавање наставника и 

стручних актива, а на основун личних планова наставника; 

Информације од значаја за в/о рад – календар за школску 

годину, осигурање, ужина....; 

н
а
 к

р
а
ју

 с
в

а
к

о
г
 к

в
а
р

т
а
л

а
 

Разматрање и анализа остварености планова и програма в/о рада 

школе - и посебно образовних стандарда и нивоа постигнућа– у 

сарадњи са руководиоцима СА; 

д
и

р
ек

т
о
р

, 
р

у
к

о
в

о
д
и

о
ц

и
 с

т
р

у
ч

н
и

х
 а

к
т
и

в
а

 и
 

т
и

м
о
в

а
 и

 п
ед

а
г
о
г
 

Разматрање и анализа успеха и владања ученика(потреба 

појачаног вапситног рада и мера подршке) – у сарадњи са 

руководиоцима ОВ; 

Разматрање вођења педагошке документације – стручни 

сарадник; 

 

Извештај о активностима самовредновања, реализацијом 

Развојног и акционог плана – у сарадњи са руководиоцем 

актива за развојно планирање; 

разматрање извештаја о раду стручних органа школе – 

руководиоци стручних органа – актива већа и посебних тимова; 

октобар 
разматрање извештаја о извођењу екскурзије за ученика 8. 

разреда – у сарадњи са руководиоцем ОВ; 
руководил

ац већа 

м
а
р

т
 

 

Размтрање календара такмичења, припрема и постигнућа – у 

сарадњи са руководиоцима СА; 

директор, 

руководио

ци 

одељењски

х већа 

м
а

ј 

 

Разматрање извештаја о реализацији екскурзије/програма 

наставе у природи за ученике од 1. до 7.р. – у сарадњи са 

руководиоцима ОВ; 

директор, 

руководио

ци 

одељењски

х већа 

ју
н

 

 

Разматрање остварености планова и програма в/о рада школе 

(обавезних и изборних наставних и ваннаставних активности, 

стручних већа и актива и ученичких организација) и остварених 

стандарда и нивоа постигнућа и предлог мера за унапређење – у 

сарадњи са руководиоцима СА; 

д
и

р
ек

т
о
р

 р
у

к
о
в

о
д

и
о

ц
и

 

о
д

ељ
е
њ

ск
и

х
 в
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а
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ст
р

у
ч

н
и

х
 а

к
т
и

в
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Утврђивање распореда полагања разредних и поправних, 

завршних испита; 
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утврђивање комисије за полагање разредних и поправних, 

завршних испита; 

Разматрање извештаја о реализованом стручном усавршавању – 

на основу појединачних извештаја; 

Анализа успеха на завршним испитима – у сарадњи са стручним 

сарадником; 

а
в

г
у
ст

 

Разматрање извештаја одељењских већа о полагању поправних 

и разредних испита – у сарадњи са руководиоцима ОВ; 
директор, 

руководио

ци 

одељењски

х већа 

Конципирање извештаја о раду школе – подношење извештаја 

руководиоца стручних органа – актива. Већа и посебних тимова 

за школску 2021/22.г. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 
 

Одељењска већа функционишу као стручни орган школе, чији се рад заснива на 

задужењима и програмима из Годишњег програма рада школе; о свом раду, руководиоци 

извештавају директора достављајући им записнике са одржаних седница, које се одржавају 

најмање пет пута у току школске године. 

 

Разред Руководилац Чланови 

1 Славица Станојевић 

Бенони Букур, Љубица Павловић, 

Славица Станојевић, Јасмина 

Павловић 

2 Нада Шакић 
Петар Давидовић, Нада Шакић, 

Слађана Слепчевић, Елена Пенца 

3 Јон Ивашку 
Петар Давидовић, Јон Ивашку, Елена 

Пенца 

4 Паулина Кркобабић 
Бенони Букур, Паулина Кркобабић, 

Јасмина Павловић 

5 Славољуб Радосављевић 
Даниел Мунћан, Марија Видеканић, 

Славољуб Радосављевић 

6 Петар Бокшан 
Петар Бокшан, Катарина Васиљевић, 

Трифу Кета 

7 Ливиус Смољан Ливиус Смољан, Жанета Мурешан 

8 Лери Менгер 
Адриан Јерина, Мирјана Лазић, Лери 

Менгер 
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ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 1.-4. РАЗРЕД 
Руководилац 1.разреда: Славица Станојевић 

Чланови: Бенони Букур, Љубица Павловић, Славица Станојевић, Јасмина Павловић 
1. РАЗРЕД 

месец активност Сарадња 

с
е
п

т
ем

б
а
р
 

 

Усвајање програма рада за школску 2021/22; избор руководиоца већа 

 

 
Упознавање са структуром одељења;  

 

стручни сарадник 

 

Усвајање плана одељењског старешинства и програма сарадње са родитељима 

 

 
стручни сарадни 

Разматрање постављених образовних циљева, задатака и образовних стандарда и 

нивоа постигнућа – договор око начина праћења 

 

 

 
Договор око начина и динамике праћења напредовања ученика – посебно 

распоред писмених провера дужих од 15 мин 

 
руководиоци стручних већа из области 

предмета – страни језик 

Текућа питања - осигурање, ужина, екскурзија...  

о
к

т
о

б
а
р
 

 
 

Разматрање иницијалних процењивања ученика 

 
руководиоци стручних већа из области 

предмета – страни језик 

 

Анализа структуре одељење - посебно прваци и поновци; 
предлози мера за појачани васпитни рада, пружање мера подршке. 

 

стручни сарадник 

 

Праћење редовности похађања –  
непохађачи и предузимање мера за редовно похађање школе 

 

 

Упознавање ученика са понудом ваннаставних активности руководиоци стручних већа из области 
предмета – страни језик 

Учешће у обележавању Дечје недеље – пријем првака у Дечји савез  

к
в
а
р

т
а

л
н

о
 

 
Анализа бројног стања одељења - број непохађача и мере подстицања редовности 

похађања наставе; 

 

 
Анализа успеха одељења - ученици са слабим постигнућима 

 (мере побољшања успеха: допунски рад; индивидуализација у раду; предлог 

ученика за ИОП) 

 

 
Анализа владања ученика - разматрање појачаног васпитног рада, утврђивање 

оцене из владања и изрицање васпитних мера  

(евентуално: предлог НВ и директору за изрицање васпитно-дисциплинске мере, 
односно смањење оцене из владања) 

 

 

Праћење остваривања програма рада - наставних и ваннаставних активности 

 

руководилац тима за развој школског 
програма 
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Праћење остваривања постављених образовних циљева и задатака и образовних 

стандарда и нивоа постигнућа 

руководиоци стручних већа из области 

предмета – страни језик 

Праћење начина и динамике оцењивања ученика - указивање на евентуалне 

пропусте 

 

 

Праћење ефеката појачаног васпитног рада и додатне подршке у учењу (допунске 
наставе, индивидуализације у раду...) 

 

стручни сарадник 

п
о

л
у
го

д
и

ш
њ

е 

Утврђивање закључних оцена и успеха ученика руководиоци стручних већа из области 
предмета – страни језик 

Анализа бројног стања одељења - број непохађача и мере подстицања редовности 
похађања наставе; 

 

Анализа успеха одељења - ученици са недовољним успехом;  

Анализа владања ученика - разматрање појачаног васпитног рада, утврђивање 
оцене из владања и изрицање васпитних мера; 

 

Праћење остваривања постављених образовних циљева и задатака и образовних 
стандарда и нивоа постигнућа 

руководиоци стручних већа из области 
предмета – страни језик 

Праћење начина и динамике оцењивања ученика - указивање на евентуалне 

пропусте 

 

 

Праћење ефеката појачаног васпитног рада и додатне подршке у учењу (допунске 
наставе, индивидуализације у раду...) 

 

стручни сарадник 

 

Предлог ученика и организација допунског рада током зимског распуста; 

 

предметни наставници 

 

Анкетирање родитеља о задовољству радом школе 

 

стручни сарадник 

а
п

р
и

л
 м

а
ј 

 
Договор око предлога изборних предмета 

 

Договор око предлога набавке уџбеника предметни наставници 

Припрема и реализација екскурзије/програма наставе у природи  

 

мај 

Припремање и организовање екскурзије/програма наставе у природи - припрема 
извештаја 

 

 

јун 

Упућивање ученика на полагање разредних испита и организовање припремне 

наставе 

руководиоци стручних већа из области 

предмета – страни језик 

Достављање предлога програма екскурзије/програма наставе у природи  

го
д
и

ш
њ

е 

Утврђивање закључних оцена и успеха ученика руководиоци стручних већа из области 

предмета – страни језик 

Анализа бројног стања одељења - број непохађача и мере подстицања редовности 

похађања наставе; 

 

Анализа успеха одељења   

Анализа владања ученика - разматрање појачаног васпитног рада, утврђивање 
оцене из владања и изрицање вапситних мера 
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Разматрање реализације постављених образовних циљева и задатака и 

образовних стандарда и нивоа постигнућа 

руководиоци стручних већа из области 

предмета – страни језик 

Праћење ефеката појачаног васпитног рада и додатне подршке у учењу (допунске 
наставе, индивидуализације у раду...) 

стручни сарадник 

Упућивање ученика на разредне испите –  

организације припремне наставе 

предметни наставници 

Похваљивање изузетног оптег успеха ученика или посебног постигнућа из 

одређеног предмета 

 

а
в
гу

с
т

 

Упућивање ученика на полагање  
разредних испита и организовање припремне наставе 

предметни наставници 
 

Оцена рада већа; конципирање плана рада за наредну годину  

 

НАПОМЕНА: НАЈМАЊЕ КВАРТАЛНО ПЛАНИРАТИ РОДИТЕЉСКЕ САСТАНКЕ – ОБАВЕШТАВАЊЕ О СУПЕХУ И ВЛАДАЊУ 

УЧЕНИКА; ВАНРЕДНО И О ЕВЕНТУАЛНОМ НЕПОХАЂАЊУ И СЛ. 

 
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

Оквиран број родитељских састанака: 5,  

бележе се у дневнику рада одељења, уз бележење осталих облика сарадње са 

родитељима 

1. РАЗРЕД 

месец активност Напомена 

с
е
п

т
ем

б
а
р
 

Договор око сарадње током године и постављање циљева сарадње - посебно за 
родитеље 1. разреда; 

  

Упознавање са планираним програмом рада и образовним циљевима и задацима, 

образовним стандардима и нивоима постигнућа 
  

Упознавање са планом праћења напредовања ученика - динамике, начина и 
критеријума оцењивања и праћења остварености образовних стандарда итд 

  

Текуће информације - ужина, осигурање, екскурзија/програм наставе у природи, 
отворена врата, слободне активности… 

 руководиоци стручних већа из 
области предмета – страни језик 

Избор за представника у Савет родитеља   

Информисање о отвореном дану школе   

Индивидуални саветодавни разговори по потреби 

п
о

 п
о

т
р
е
б
и

 

Информисање о нередовном или поптуном непохађању наставе 2 дана по прекиду доласка 

Предлагање и реализације појачаног васпитног рада   

Сарадња у пружању подршке ученицима са слабијим постигнућима 
у сарадњи са осталим наставницима 

који предају у одељењу 
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Писмено обавештавање о постигнутом успеху и напредовању ученика  Квартално 

Индивидуални саветодавни разговори  по потреби 
к

в
а
р

т
а

л
а

н
о
 

Информисање о постигнутом успеху и напредовању ученика - на нивоу одељења; 

појединачно кроз индивидуалне разговоре; 

у сарадњи са осталим наставницима 

који предају у одељењу 

Информисање о владању ученика - на нивоу одељења; појединачно кроз 

индивидуалне разговоре; 
  

Предлог мера за унапређења успеха и владања ученика; 
у сарадњи са осталим наставницима 
који предају у одељењу 

Информације о остваривању планираног програма рада и постављених образовних 

циљева и задатака и образовних стандарда и нивоа постигнућа; 

 у сарадњи са осталим наставницима 

који предају у одељењу 

Извештај представника Савета родитеља   

Индивидуални саветодавни разговори по потреби 

п
о

л
у
го

д
и

ш
њ

е Анкетирање о задовољству програмом сарадње и радом школе у сарадњи са стручним сарадником 

Подела ђачких књижица   

Информисање о одржавању допунске наставе;   

а
п

р
и

л
 м

а
ј 

Договор око набавке уџбеника 
  

Договор око изборних предмета 

  

Предлог ваннаставних активности за наредну годину 
  

Упознавање са календаром такничења и информисање о успеху ученика на 

такмичењима 
  

мај Припремање и извештање о реализацији екскурзије/програма наставе у природи 

  

ју
н

 

Анализа успеха одељења - на нивоу одељења; појединачно кроз индивидуалне 

разговоре; 

у сарадњи са осталим наставницима 

који предају у одељењу 

Анализа владања одељења - на нивоу одељења; појединачно кроз индивидуалне 
разговоре; 

  

Предлог мера за даље унапређење успеха ученика и владања ученика 
  

Индивидуални саветодавни разговори 
по потреби 
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Подела ђачких књижица;    

Организовање разредних испита и припремне наставе 
  

Оцена успешности сарадње и предлог мера за унапређење сарадње 
  

Индивидуални саветодавни разговори по потреби 

јун, 

август Индивидуални саветодавни разговори 
по потреби 

а
в
гу

с
т

 

Организовање поправних испита и припремне наставе 
  

Индивидуални саветодавни разговори 
по потреби 

 

Руководилац 2.разреда: Нада Шакић 

Чланови: Нада Шакић, Петар Давидовић, Слађана Слепчевић, Елена Пенца 
2. РАЗРЕД 

месец активност Сарадња 

с
е
п

т
ем

б
а
р
 

 

Усвајање програма рада за школску 2021/22;  

избор руководиоца већа 

 

 

Упознавање са структуром одељења;  

 

стручни сарадник 

 
Усвајање плана одељењског старешинства и  

програма сарадње са родитељима 

 
 

стручни сарадни 

Разматрање постављених образовних циљева, задатака и образовних стандарда 
и нивоа постигнућа  

– договор око начина праћења 

 
 

 

 
Договор око начина и динамике праћења напредовања ученика – посебно 

распоред псимених провера дужих од 15 минута 

 

 
руководиоци стручних већа из области 

предмета – страни језик 

Текућа питања - осигурање, ужина, екскурзија...  

о
к

т
о

б
а
р
 

 

 
Разматрање иницијалних процењивања ученика 

 

руководиоци стручних већа из области 
предмета – страни језик 

 

Анализа структуре одељење - поновци; 
предлози мера за појачани васпитни рада, пружање мера подршке. 

 

стручни сарадник 

 

Праћење редовности похађања –  
непохађачи и предузимање мера за редовно похађање школе 

 

 

Упознавање ученика са понудом ваннаставних активности руководиоци стручних већа из области 
предмета – страни језик 

Учешће у обележавању Дечје недеље  
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к
в
а
р

т
а

л
н

о
 

 

Анализа бројног стања одељења - број непохађача и мере подстицања 

редовности похађања наставе; 

 

 
Анализа успеха одељења - ученици са слабим постигнућима 

 (мере побољшања успеха: допунски рад; индивидуализација у раду; предлог 
ученика за ИОП) 

 

 
Анализа владања ученика - разматрање појачаног васпитног рада, утврђивање 

оцене из владања и изрицање васпитних мера  

(евентуално: предлог НВ и директору за изрицање васпитно-дисциплинске мере, 
односно смањење оцене из владања) 

 

 

Праћење остваривања програма рада - наставних и ваннаставних активности 

 

руководилац тима за развој школског 
програма 

Праћење остваривања постављених образовних циљева и задатака и образовних 

стандарда и нивоа постигнућа 

руководиоци стручних већа из области 

предмета – страни језик 

Праћење начина и динамике оцењивања ученика - указивање на евентуалне 
пропусте 

 

 

Праћење ефеката појачаног васпитног рада и додатне подршке у учењу 

(допунске наставе, индивидуализације у раду...) 

 

стручни сарадник 

п
о

л
у
го

д
и

ш
њ

е 

Утврђивање закључних оцена и успеха ученика руководиоци стручних већа из области 

предмета – страни језик 

Анализа бројног стања одељења - број непохађача и мере подстицања 

редовности похађања наставе; 

 

Анализа успеха одељења - ученици са недовољним успехом;  

Анализа владања ученика - разматрање појачаног васпитног рада, утврђивање 

оцене из владања и изрицање васпитних мера; 

 

Праћење остваривања постављених образовних циљева и задатака и образовних 

стандарда и нивоа постигнућа 

руководиоци стручних већа из области 

предмета – страни језик 

Праћење начина и динамике оцењивања ученика - указивање на евентуалне 
пропусте 

 

 
Праћење ефеката појачаног васпитног рада и додатне подршке у учењу 

(допунске наставе, индивидуализације у раду...) 

 
стручни сарадник 

 

Предлог ученика и организација допунског рада током зимског распуста; 

 

предметни наставници 

 

Анкетирање родитеља о задовољству радом школе 

 

стручни сарадник 

а
п

р
и

л
 м

а
ј 

 

Договор око предлога изборних предмета 

 

Договор око предлога набавке уџбеника предметни наставници 

Припрема и реализација екскурзије/програма наставе у природи  
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мај 

Припремање и организовање екскурзије/програма наставе у природи - припрема 

извештаја 

 

 

јун 

Упућивање ученика на полагање разредних испита и организовање припремне 

наставе 

руководиоци стручних већа из области 

предмета – страни језик 

Достављање предлога програма екскурзије/програма наставе у природи  

го
д
и

ш
њ

е 

Утврђивање закључних оцена и успеха ученика руководиоци стручних већа из области 
предмета – страни језик 

Анализа бројног стања одељења - број непохађача и мере подстицања 

редовности похађања наставе; 

 

Анализа успеха одељења - ученици са недовољним успехом  

Анализа владања ученика - разматрање појачаног васпитног рада, утврђивање 
оцене из владања и изрицање вапситних мера 

 

Разматрање реализације постављених образовних циљева и задатака и 
образовних стандарда и нивоа постигнућа 

руководиоци стручних већа из области 
предмета – страни језик 

Праћење ефеката појачаног васпитног рада и додатне подршке у учењу 

(допунске наставе, индивидуализације у раду...) 

стручни сарадник 

Упућивање ученика на поправне и разредне испите - организације припремне 

наставе 

предметни наставници 

Похваљивање изузетног оптег успеха ученика или посебног постигнућа из 

одређеног предмета 

 

а
в
гу

с
т

 

Упућивање ученика на полагање поправних и разредних испита и организовање 
припремне наставе 

предметни наставници 

Оцена рада већа; конципирање плана рада за наредну годину  

 
НАПОМЕНА: НАЈМАЊЕ КВАРТАЛНО ПЛАНИРАТИ РОДИТЕЉСКЕ САСТАНКЕ – ОБАВЕШТАВАЊЕ О СУПЕХУ И ВЛАДАЊУ 

УЧЕНИКА; ВАНРЕДНО И О ЕВЕНТУАЛНОМ НЕПОХАЂАЊУ И СЛ. 

 

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

Оквиран број родитељских састанака: 5,  

бележе се у дневнику рада одељења, уз бележење осталих облика сарадње са 

родитељима 

2. РАЗРЕД 

месец активност Напомена 

с
е
п

т
ем

б
а
р
 

Договор око сарадње током године и постављање циљева сарадње; 

  

Упознавање са планираним програмом рада и образовним циљевима и задацима, 
образовним стандардима и нивоима постигнућа 
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Упознавање са планом праћења напредовања ученика - динамике, начина и 

критеријума оцењивања и праћења остварености образовних стандарда итд 
  

Текуће информације - ужина, осигурање, екскурзија/програм наставе у природи, 

отворена врата, слободне активности… 

 руководиоци стручних већа из 

области предмета – страни језик 

Избор за представника у Савет родитеља   

Информисање о отвореном дану школе   

Индивидуални саветодавни разговори по потреби 

п
о

 п
о

т
р
е
б
и

 

Информисање о нередовном или поптуном непохађању наставе 2 дана по прекиду доласка 

Предлагање и реализације појачаног васпитног рада   

Сарадња у пружању подршке ученицима са слабијим постигнућима 
у сарадњи са осталим наставницима 

који предају у одељењу 

Писмено обавештавање о постигнутом успеху и напредовању ученика  Квартално 

Индивидуални саветодавни разговори  по потреби 

к
в
а
р

т
а

л
а

н
о
 

Информисање о постигнутом успеху и напредовању ученика - на нивоу одељења; 

појединачно кроз индивидуалне разговоре; 

у сарадњи са осталим наставницима 

који предају у одељењу 

Информисање о владању ученика - на нивоу одељења; појединачно кроз 
индивидуалне разговоре; 

  

Предлог мера за унапређења успеха и владања ученика; 
у сарадњи са осталим наставницима 
који предају у одељењу 

Информације о остваривању планираног програма рада и постављених образовних 

стандарда и нивоа постигнућа ученика; 

 у сарадњи са осталим наставницима 

који предају у одељењу 

Извештај представника Савета родитеља   

Индивидуални саветодавни разговори по потреби 

п
о

л
у
го

д
и

ш
њ

е Анкетирање о задовољству програмом сарадње и радом школе у сарадњи са стручним сарадником 

Подела ђачких књижица   

Информисање о одржавању допунске наставе;   
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а
п

р
и

л
 м

а
ј 

Договор око набавке уџбеника 
  

Договор око изборних предмета 

  

Предлог ваннаставних активности за наредну годину 
  

Упознавање са календаром такничења и информисање о успеху ученика на 

такмичењима 
  

мај Припремање и извештање о реализацији екскурзије/програма наставе у природи 

  

ју
н

 

Анализа успеха одељења - на нивоу одељења; појединачно кроз индивидуалне 

разговоре; 

у сарадњи са осталим наставницима 

који предају у одељењу 

Анализа владања одељења - на нивоу одељења; појединачно кроз индивидуалне 
разговоре; 

  

Предлог мера за даље унапређење успеха ученика и владања ученика 
  

Индивидуални саветодавни разговори 
по потреби 

Подела ђачких књижица;    

Организовање разредних испита и припремне наставе 
  

Оцена успешности сарадње и предлог мера за унапређење сарадње 
  

Индивидуални саветодавни разговори по потреби 

јун, 

август Индивидуални саветодавни разговори 
по потреби 

а
в
гу

с
т

 

Организовање поправних испита и припремне наставе 
  

Индивидуални саветодавни разговори 
по потреби 

 

 

 

Руководилац 3.разреда: Јон Ивашку 

Чланови: Петар Давидовић, Јон Ивашку, Елена Пенца 

3. РАЗРЕД 

месец активност Сарадња 

с
е
п

т
ем

б
а
р
 

 

Усвајање програма рада за школску 2021/22; избор руководиоца већа 

 

 

Упознавање са структуром одељења;  
 

стручни сарадник 
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Усвајање плана одељењског старешинства и програма сарадње са родитељима 

 

 

стручни сарадни 

Разматрање постављених образовних циљева, задатака и образовних стандарда и 
нивоа постигнућа – договор око начина праћења 

 
 

 

Договор око начина и динамике праћења напредовања ученика – посебно 

распоред писмених провера дужих од 15 минута 

 

руководиоци стручних већа из области 

предмета – страни језик 

Текућа питања - осигурање, ужина, екскурзија...  

о
к

т
о

б
а
р
 

 

 

Разматрање иницијалних процењивања ученика 

 

руководиоци стручних већа из области 

предмета – страни језик 

 
Анализа структуре одељење - посебно прваци, петаци и поновци; 

предлози мера за појачани васпитни рада, пружање мера подршке. 

 
стручни сарадник 

 

Праћење редовности похађања –  

непохађачи и предузимање мера за редовно похађање школе 
 

 

Упознавање ученика са понудом ваннаставних активности руководиоци стручних већа из области 

предмета – страни језик 

Учешће у обележавању Дечје недеље  

к
в
а
р

т
а

л
н

о
 

 

Анализа бројног стања одељења - број непохађача и мере подстицања редовности 

похађања наставе; 

 

 

Анализа успеха одељења - ученици са слабим постигнућима 
 (мере побољшања успеха: допунски рад; индивидуализација у раду; предлог 

ученика за ИОП) 

 

 

Анализа владања ученика - разматрање појачаног васпитног рада, утврђивање 

оцене из владања и изрицање васпитних мера  
(евентуално: предлог НВ и директору за изрицање васпитно-дисциплинске мере, 

односно смањење оцене из владања) 

 

 
Праћење остваривања програма рада - наставних и ваннаставних активности 

 
руководилац тима за развој школског 

програма 

Праћење остваривања постављених образовних циљева и задатака и образовних 
стандарда и нивоа постигнућа 

руководиоци стручних већа из области 
предмета – страни језик 

Праћење начина и динамике оцењивања ученика - указивање на евентуалне 

пропусте 

 

 

Праћење ефеката појачаног васпитног рада и додатне подршке у учењу (допунске 
наставе, индивидуализације у раду...) 

 

стручни сарадник 

п
о

л
у
го

д
и

ш
њ

е Утврђивање закључних оцена и успеха ученика руководиоци стручних већа из области 

предмета – страни језик 
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Анализа бројног стања одељења - број непохађача и мере подстицања редовности 

похађања наставе; 

 

Анализа успеха одељења - ученици са недовољним успехом;  

Анализа владања ученика - разматрање појачаног васпитног рада, утврђивање 

оцене из владања и изрицање васпитних мера; 

 

Праћење остваривања постављених образовних циљева и задатака и образовних 
стандарда и нивоа постигнућа 

руководиоци стручних већа из области 
предмета – страни језик 

Праћење начина и динамике оцењивања ученика - указивање на евентуалне 
пропусте 

 

 

Праћење ефеката појачаног васпитног рада и додатне подршке у учењу (допунске 
наставе, индивидуализације у раду...) 

 

стручни сарадник 

 

Предлог ученика и организација допунског рада током зимског распуста; 

 

предметни наставници 

 

Анкетирање родитеља о задовољству радом школе 

 

стручни сарадник 

а
п

р
и

л
 м

а
ј 

 
Договор око предлога изборних предмета 

 

Договор око предлога набавке уџбеника предметни наставници 

Припрема и реализација екскурзије/прграма наставе у природи  

 

мај 

Припремање и организовање екскурзије/програма наставе у природи - припрема 
извештаја 

 

 

јун 

Упућивање ученика на полагање разредних испита и организовање припремне 

наставе 

руководиоци стручних већа из области 

предмета – страни језик 

Достављање предлога програма екскурзије/програма наставе у природи  

го
д
и

ш
њ

е 

Утврђивање закључних оцена и успеха ученика руководиоци стручних већа из области 
предмета – страни језик 

Анализа бројног стања одељења - број непохађача и мере подстицања редовности 

похађања наставе; 

 

Анализа успеха одељења - ученици са недовољним успехом  

Анализа владања ученика - разматрање појачаног васпитног рада, утврђивање 
оцене из владања и изрицање вапситних мера 

 

Разматрање реализације постављених образовних циљева и задатака и 

образовних стандарда и нивоа постигнућа 

руководиоци стручних већа из области 

предмета – страни језик 

Праћење ефеката појачаног васпитног рада и додатне подршке у учењу (допунске 
наставе, индивидуализације у раду...) 

стручни сарадник 

Упућивање ученика на поправне и разредне испите - организације припремне 

наставе 

предметни наставници 

Похваљивање изузетног оптег успеха ученика или посебног постигнућа из 

одређеног предмета 
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а
в
гу

с
т

 
Упућивање ученика на полагање поправних и разредних испита и организовање 

припремне наставе 

предметни наставници 

Оцена рада већа; конципирање плана рада за наредну годину  

 

НАПОМЕНА: НАЈМАЊЕ КВАРТАЛНО ПЛАНИРАТИ РОДИТЕЉСКЕ САСТАНКЕ – ОБАВЕШТАВАЊЕ О СУПЕХУ И ВЛАДАЊУ 

УЧЕНИКА; ВАНРЕДНО И О ЕВЕНТУАЛНОМ НЕПОХАЂАЊУ И СЛ. 

 

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

Оквиран број родитељских састанака: 5,  

бележе се у дневнику рада одељења, уз бележење осталих облика сарадње са 

родитељима 

3. РАЗРЕД 

месец активност Напомена 

с
е
п

т
ем

б
а
р
 

Договор око сарадње током године и постављање циљева сарадње; 

  

Упознавање са планираним програмом рада и образовним циљевима и задацима, 
образовним стандардима и нивоима постигнућа 

  

Упознавање са планом праћења напредовања ученика - динамике, начина и 

критеријума оцењивања и праћења остварености образовних стандарда итд 
  

Текуће информације - ужина, осигурање, екскурзија/програм наставе у природи, 

отворена врата, слободне активности… 

 руководиоци стручних већа из 

области предмета – страни језик 

Избор за представника у Савет родитеља   

Информисање о отвореном дану школе   

Индивидуални саветодавни разговори по потреби 

п
о

 п
о

т
р
е
б
и

 

Информисање о нередовном или поптуном непохађању наставе 2 дана по прекиду доласка 

Предлагање и реализације појачаног васпитног рада   

Сарадња у пружању подршке ученицима са слабијим постигнућима 
у сарадњи са осталим наставницима 

који предају у одељењу 

Писмено обавештавање о постигнутом успеху и напредовању ученика  Квартално 

Индивидуални саветодавни разговори  по потреби 

к
в
а
р

т
а

л
а

н
о
 Информисање о постигнутом успеху и напредовању ученика - на нивоу одељења; 

појединачно кроз индивидуалне разговоре; 

у сарадњи са осталим наставницима 

који предају у одељењу 
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Информисање о владању ученика - на нивоу одељења; појединачно кроз 

индивидуалне разговоре; 
  

Предлог мера за унапређења успеха и владања ученика; 
у сарадњи са осталим наставницима 
који предају у одељењу 

Информације о остваривању планираног програма рада и постављених образовних 

стандарда и нивоа постигнућа ученика; 

 у сарадњи са осталим наставницима 

који предају у одељењу 

Извештај представника Савета родитеља   

Индивидуални саветодавни разговори по потреби 

п
о

л
у
го

д
и

ш
њ

е Анкетирање о задовољству програмом сарадње и радом школе у сарадњи са стручним сарадником 

Подела ђачких књижица   

Информисање о одржавању допунске наставе;   

а
п

р
и

л
 м

а
ј 

Договор око набавке уџбеника 
  

Договор око изборних предмета 

  

Предлог ваннаставних активности за наредну годину 
  

Упознавање са календаром такничења и информисање о успеху ученика на 

такмичењима 
  

мај 

Припремање и извештање о реализацији екскурзије/програма наставе у природи 

  

ју
н

 

Анализа успеха одељења - на нивоу одељења; појединачно кроз индивидуалне 

разговоре; 

у сарадњи са осталим наставницима 

који предају у одељењу 

Анализа владања одељења - на нивоу одељења; појединачно кроз индивидуалне 
разговоре; 

  

Предлог мера за даље унапређење успеха ученика и владања ученика 
  

Индивидуални саветодавни разговори 
по потреби 

Подела ђачких књижица;    

Организовање разредних испита и припремне наставе 
  

Оцена успешности сарадње и предлог мера за унапређење сарадње 
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Индивидуални саветодавни разговори по потреби 

јун, 

август Индивидуални саветодавни разговори 
по потреби 

а
в
гу

с
т

 

Организовање поправних испита и припремне наставе 
  

Индивидуални саветодавни разговори 
по потреби 

 

 

 

Руководилац 4.разреда: Паулина Кркобабић 

Чланови: Бенони Букур, Паулина Кркобабић, Јасмина Павловић 
4. РАЗРЕД 

месец активност Сарадња 

с
е
п

т
ем

б
а
р
 

 
Усвајање програма рада за школску 2021/22; избор руководиоца већа 

 

 
Упознавање са структуром одељења;  

 

стручни сарадник 

 
Усвајање плана одељењског старешинства и програма сарадње са родитељима 

 
 

стручни сарадни 

Разматрање постављених образовних циљева, задатака и образовних стандарда 

и нивоа постигнућа – договор око начина праћења 

 

 

Договор око посете наставника предметне наставе – распоред у односу на план 

и програм за 4. разред 

 

 

Договор око начина и динамике праћења напредовања ученика – посебно 

распоред писмених и контролних задатака 

 

руководиоци стручних већа из области 

предмета  

Текућа питања - осигурање, ужина, екскурзија...  

о
к

т
о

б
а
р
 

 

 

Разматрање иницијалних процењивања ученика 

 

руководиоци стручних већа из области 

предмета – страни језик 

 

Анализа структуре одељење - и поновци; 

предлози мера за појачани васпитни рада, пружање мера подршке. 

 

стручни сарадник 

 

Праћење редовности похађања –  

непохађачи и предузимање мера за редовно похађање школе 
 

 

Упознавање ученика са понудом ваннаставних активности руководиоци стручних већа из области 

предмета – страни језик 

Учешће у обележавању Дечје недеље  

к
в
а
р

т
а

л
н

о
 

 

Анализа бројног стања одељења - број непохађача и мере подстицања 
редовности похађања наставе; 
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Анализа успеха одељења - ученици са слабим постигнућима 

 (мере побољшања успеха: допунски рад; индивидуализација у раду; предлог 

ученика за ИОП) 

 

 
Анализа владања ученика - разматрање појачаног васпитног рада, утврђивање 

оцене из владања и изрицање васпитних мера  

(евентуално: предлог НВ и директору за изрицање васпитно-дисциплинске 
мере, односно смањење оцене из владања) 

 

 

Праћење остваривања програма рада - наставних и ваннаставних активности 

 

руководилац тима за развој школског 
програма 

Праћење остваривања постављених образовних задатака и стандарда руководиоци стручних већа из области 

предмета – страни језик 

Праћење начина и динамике оцењивања ученика - указивање на евентуалне 

пропусте 

 

 

Праћење ефеката појачаног васпитног рада и додатне подршке у учењу 

(допунске наставе, индивидуализације у раду...) 

 

стручни сарадник 

п
о

л
у
го

д
и

ш
њ

е 

Утврђивање закључних оцена и успеха ученика руководиоци стручних већа из области 

предмета – страни језик 

Анализа бројног стања одељења - број непохађача и мере подстицања 

редовности похађања наставе; 

 

Анализа успеха одељења - ученици са недовољним успехом;  

Анализа владања ученика - разматрање појачаног васпитног рада, утврђивање 

оцене из владања и изрицање васпитних мера; 

 

Праћење остваривања постављених образовних циљева и задатака и 

образовних стандарда и нивоа постигнућа 

руководиоци стручних већа из области 

предмета – страни језик 

Праћење начина и динамике оцењивања ученика - указивање на евентуалне 

пропусте 

 

 
Праћење ефеката појачаног васпитног рада и додатне подршке у учењу 

(допунске наставе, индивидуализације у раду...) 

 
стручни сарадник 

 
Предлог ученика и организација допунског рада током зимског распуста; 

 
предметни наставници 

 

Анкетирање родитеља о задовољству радом школе 

 

стручни сарадник 

јануар 

 

Договор око начина и динамике праћења напредовања ученика – посебно 

распоред писмених и контролних задатака 

 

руководиоци стручних већа из области 

предмета  

а
п

р
и

л
 м

а
ј 

 

Договор око предлога изборних предмета 

 

Договор око предлога набавке уџбеника предметни наставници 

Припрема и реализација екскурзије/прграма наставе у природи  

Март, 

април 

Разматрање календара такмичења – договор око припреме за такмичења  
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мај 

Припремање и организовање екскурзије/програма наставе у природи - 

припрема извештаја 

 

 

јун 

Упућивање ученика на полагање разредних испита и организовање припремне 

наставе 

руководиоци стручних већа из области 

предмета – страни језик 

Достављање предлога програма екскурзије/програма наставе у природи  

го
д
и

ш
њ

е 

Утврђивање закључних оцена и успеха ученика руководиоци стручних већа из области 
предмета – страни језик 

Анализа бројног стања одељења - број непохађача и мере подстицања 

редовности похађања наставе; 

 

Анализа успеха одељења - ученици са недовољним успехом  

Анализа владања ученика - разматрање појачаног васпитног рада, утврђивање 
оцене из владања и изрицање вапситних мера 

 

Разматрање реализације постављених образовних циљева и задатака и 
образовних стандарда и нивоа постигнућа 

руководиоци стручних већа из области 
предмета – страни језик 

Праћење ефеката појачаног васпитног рада и додатне подршке у учењу 

(допунске наставе, индивидуализације у раду...) 

стручни сарадник 

Упућивање ученика на поправне и разредне испите - организације припремне 

наставе 

предметни наставници 

Похваљивање изузетног оптег успеха ученика или посебног постигнућа из 

одређеног предмета 

 

а
в
гу

с
т

 

Упућивање ученика на полагање поправних и разредних испита и 
организовање припремне наставе 

предметни наставници 

Оцена рада већа; конципирање плана рада за наредну годину  

 
НАПОМЕНА: НАЈМАЊЕ КВАРТАЛНО ПЛАНИРАТИ РОДИТЕЉСКЕ САСТАНКЕ – ОБАВЕШТАВАЊЕ О СУПЕХУ И ВЛАДАЊУ 

УЧЕНИКА; ВАНРЕДНО И О ЕВЕНТУАЛНОМ НЕПОХАЂАЊУ И СЛ. 

 

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

Оквиран број родитељских састанака: 5,  

бележе се у дневнику рада одељења, уз бележење осталих облика сарадње са 

родитељима 

4. РАЗРЕД 

месец активност Напомена 

с
е
п

т
ем

б
а
р
 

Договор око сарадње током године и постављање циљева сарадње - посебно за 
родитеље 1. разреда; 

  

Упознавање са планираним програмом рада и образовним циљевима и задацима, 
образовним стандардима и нивоима постигнућа 
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Упознавање са планом праћења напредовања ученика - динамике, начина и 

критеријума оцењивања и праћења остварености образовних стандарда итд 
  

Текуће информације - ужина, осигурање, екскурзија/програм наставе у природи, 

отворена врата, слободне активности… 

 руководиоци стручних већа из 

области предмета – страни језик 

Избор за представника у Савет родитеља   

Информисање о отвореном дану школе и распореду посете предметних наставника   

Индивидуални саветодавни разговори по потреби 

п
о

 п
о

т
р
е
б
и

 

Информисање о нередовном или поптуном непохађању наставе 2 дана по прекиду доласка 

Предлагање и реализације појачаног васпитног рада   

Сарадња у пружању подршке ученицима са слабијим постигнућима 
у сарадњи са осталим наставницима 

који предају у одељењу 

Писмено обавештавање о постигнутом успеху и напредовању ученика  Квартално 

Индивидуални саветодавни разговори  по потреби 

к
в
а
р

т
а

л
а

н
о
 

Информисање о постигнутом успеху и напредовању ученика - на нивоу одељења; 

појединачно кроз индивидуалне разговоре; 

у сарадњи са осталим наставницима 

који предају у одељењу 

Информисање о владању ученика - на нивоу одељења; појединачно кроз 
индивидуалне разговоре; 

  

Предлог мера за унапређења успеха и владања ученика; 
у сарадњи са осталим наставницима 
који предају у одељењу 

Информације о остваривању планираног програма рада и постављених образовних 

стандарда и нивоа постигнућа ученика; 

 у сарадњи са осталим наставницима 

који предају у одељењу 

Извештај представника Савета родитеља   

Индивидуални саветодавни разговори по потреби 

п
о

л
у
го

д
и

ш
њ

е Анкетирање о задовољству програмом сарадње и радом школе у сарадњи са стручним сарадником 

Подела ђачких књижица   

Информисање о одржавању допунске наставе;   
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а
п

р
и

л
 м

а
ј 

Договор око набавке уџбеника 
  

Договор око изборних предмета 

  

Предлог ваннаставних активности за наредну годину 
  

Упознавање са календаром такничења и информисање о успеху ученика на 

такмичењима 
  

мај Припремање и извештање о реализацији екскурзије/програма наставе у природи 

  

ју
н

 

Анализа успеха одељења - на нивоу одељења; појединачно кроз индивидуалне 

разговоре; 

у сарадњи са осталим наставницима 

који предају у одељењу 

Анализа владања одељења - на нивоу одељења; појединачно кроз индивидуалне 
разговоре; 

  

Предлог мера за даље унапређење успеха ученика и владања ученика 
  

Индивидуални саветодавни разговори 
по потреби 

Подела ђачких књижица;    

Организовање разредних испита и припремне наставе 
  

Оцена успешности сарадње и предлог мера за унапређење сарадње 
  

Индивидуални саветодавни разговори по потреби 

јун, 

август Индивидуални саветодавни разговори 
по потреби 

а
в
гу

с
т

 

Организовање поправних испита и припремне наставе 
  

Индивидуални саветодавни разговори 
по потреби 
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ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 5. РАЗРЕДА 

Руководилац: Славољуб Радосављевић 

Чланови: Даниел Мунћам, Марија Видеканић, Славољуб Радосављевић, 

5. РАЗРЕД 

месец 
активност сарадња 

с
е
п

т
ем

б
а
р
 

Усвајање програма рада за школску 2021/22; избор руководиоца разредног већа   

Упознавање са структуром одељења 
стручни сарадник 

Усвајање плана одељењског старешинства и плана сарадње са родитељима 
стручни сарадник 

Разматрање постављених образовних циљева и задатака; образовних стандарда и нивоа постигнућа 

руководиоци СВ – 

наставни предмети 

Договор око динамике и начина праћења напредовања ученика - писмених провера и задатака и 

праћења образовних стандарда 

Текућа питања - осигурање, ужина, екскурзија... 
  

о
к

т
о

б
а
р
 

Анализа структуре одељење - посебно петаци и поновци 
стручни сарадник 

Праћење редовности похађања - идентификација непохађача и предузимање мера за редовно 
похађање школе 

стручни сарадник 

Разматрање иницијалних процењивања ученика руководиоци СВ – 

наставни предмети 

Упознавање ученика са понудом ваннаставних активности 
  

Учешће у обележавању Дечје недеље   

к
в
а
р

т
а

л
н

о
 

Анализа бројног стања одељења - број непохађача и мере подстицања редовности похађања 

наставе;   

Анализа успеха одељења - ученици са слабим постигнућима (мере побољшања успеха: допунски 

рад; индивидуализација у раду; предлог ученика за ИОП) 
 руководиоци СВ – 

наставни предмети 

Анализа владања ученика - разматрање појачаног васпитног рада, утврђивање оцене из владања и 

изрицање васпитних мера (евентуално: предлог НВ и директору за изрицање васпитно-

дисциплинске мере, односно смањење оцене из владања) 

  

Праћење остваривања програма рада - наставних и ваннаставних активности, остваривања 

постављених образовних циљева и задатака, образовних стандарда и нивоа постигнућа 

руководилац тима за 

развој школског 

програма 

руководиоци СВ – 

наставни предмети 

Праћење начина и динамике оцењивања ученика - указивање на евентуалне пропусте 

  

Праћење ефеката појачаног васпитног рада и додатне подршке у учењу (допунске наставе, 

индивидуализације у раду...) 

стручни сарадник 
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п
о

л
у
го

д
и

ш
њ

е 
Утврђивање закључних оцена и успеха ученика предметни 

наставници 

Анализа бројног стања одељења - број непохађача и мере подстицања редовности похађања 

наставе;   

Анализа успеха одељења - ученици са недовољним успехом; 
  

Анализа владања ученика - разматрање појачаног васпитног рада, утврђивање оцене из владања и 

изрицање васпитних мера; 

  

Праћење остваривања постављених образовних задатака и стандарда 
руководиоци СА 

Праћење начина и динамике оцењивања ученика - указивање на евентуалне пропусте 

  

Праћење ефеката појачаног васпитног рада и додатне подршке у учењу (допунске наставе, 
индивидуализације у раду...) 

стручни сарадник 

Предлог ученика и организација допунског рада током зимског распуста; предметни 

наставници 

Анкетирање родитеља о задовољству програмом сарадње и радом школе 

стручни сарадник 

а
п

р
и

л
 м

а
ј 

Договор око изборних предмета 

руководиоци Са 

Договор око набавке уџбеника предметни 
наставници 

Припрема и реализација екскурзије 

 

Праћење успеха ученика на такмичењима   

мај Припремање и организовање екскурзије - припрема извештаја 
  

јун Упућивање ученика на полагање разредних испита и организовање припремне наставе предметни 

наставници 

го
д
и

ш
њ

е 

Утврђивање закључних оцена и успеха ученика предметни 

наставници 

Анализа бројног стања одељења - број непохађача и мере подстицања редовности похађања 

наставе;   

Анализа успеха одељења - ученици са недовољним успехом 
  

Анализа владања ученика - разматрање појачаног васпитног рада, утврђивање оцене из владања и 
изрицање вапситних мера 

  

Разматрање реализације постављених образовних циљева и задатака и образовних стандарда и 

нивоа постигнућа 
руководиоци СВ – 

наставни предмети 

Праћење ефеката појачаног васпитног рада и додатне подршке у учењу (допунске наставе, 

индивидуализације у раду...) 

стручни сарадник 
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Упућивање ученика на поправне и разредне испите - организације припремне наставе предметни 

наставници 

Похваљивање изузетног оптег успеха ученика или посебног постигнућа из одређеног предмета 
  

а
в
гу

с
т

 Упућивање ученика на полагање поправних и разредних испита и организовање припремне 
наставе 

предметни 

наставници 

Оцена рада већа; конципирање плана рада за наредну годину 
  

 

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

Оквиран број родитељских састанака: 5,  

бележе се у дневнику рада одељења, уз бележење осталих облика сарадње са 

родитељима 

5. РАЗРЕД 

месец активност 
Напомена 

с
е
п

т
ем

б
а
р
 

Договор око сарадње током године и постављање циљева сарадње - посебно за родитеље 

5. разреда; 

  

Упознавање са планираним програмом рада и образовним циљевима и 
задацима/образовним стандардима и нивоима постигнућа 

  

Упознавање са планом праћења напредовања ученика - динамике, начина и критеријума 

оцењивања и праћења остварености образовних стандарда, итд 

у сарадњи са предметним 

наставницима 

Текуће информације - ужина, осигурање, екскурзија   

Избор за представника у Савет родитеља   

Информисање о отвореном дану школе   

Индивидуални саветодавни разговори по потреби 

п
о

 п
о

т
р
е
б
и

 

Информисање о нередовном или поптуном непохађању наставе 2 дана по прекиду доласка 

Предлагање и реализације појачаног васпитног рада   

Сарадња у пружању подршке ученицима са слабијим постигнућима 
у сарадњи са предметним 
наставницима 

Писмено обавештавање о постигнутом успеху и напредовању ученика  Квартално 

Индивидуални саветодавни разговори   
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к
в
а
р

т
а

л
а

н
о
 

Информисање о постигнутом успеху и напредовању ученика - на нивоу одељења; 

појединачно кроз индивидуалне разговоре; 

на основу извештаја 

предметних наставника 

Информисање о владању ученика - на нивоу одељења; појединачно кроз индивидуалне 

разговоре; 
  

Предлог мера за унапређења успеха и владања ученика; 
сарадња са предметним 

наставницима 

Информације о остваривању планираног програма рада и постављених стандарда и нивоа 
постигнућа ученика; 

руководиоци СВ – наставни 
предмети 

Извештај представника Савета родитеља   

Индивидуални саветодавни разговори по потреби 

п
о

л
у
го

д
и

ш
њ

е Анкетирање о задовољству програмом сарадње и радом школе 
у сарадњи са стручним 

сарадником 

Подела ђачких књижица   

Информисање о одржавању допунске наставе током зимског распуста; 
сарадња са предметним 
наставницима 

а
п

р
и

л
 м

а
ј 

Договор око набавке уџбеника 

сарадња са предметним 

наставницима 

Договор око изборних предмета 

сарадња са предметним 

наставницима 

Предлог ваннаставних активности за наредну годину 
  

Упознавање са календаром такничења и информисање о успеху ученика на такмичењима 
  

мај Припремање и извештање о реализацији екскурзије   

ју
н

 

Анализа успеха одељења - на нивоу одељења; појединачно кроз индивидуалне разговоре; 

на основу извештаја 

предметних наставника 

Анализа владања одељења - на нивоу одељења; појединачно кроз индивидуалне 

разговоре; 
  

Предлог мера за даље унапређење успеха ученика и владања ученика 
  

Индивидуални саветодавни разговори 
по потреби 

Подела сведочастава; 

  

Организовање разредних испита и припремне наставе 

сарадња са предметним 
наставницима 

Оцена успешности сарадње и предлог мера за унапређење сарадње 
  



Годишњи план рада школе за школску 2021/22.г. 

 57 

Индивидуални саветодавни разговори по потреби 

јун, 

август Индивидуални саветодавни разговори 
по потреби 

а
в
гу

с
т

 

Организовање поправних испита и припремне наставе 

сарадња са предметним 
наставницима 

Индивидуални саветодавни разговори по потреби 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 6. РАЗРЕДА 

Руководилац: Петар Бокшан 

Чланови: Петар Бокшан, Катарина Васиљевић, Трифу Кета 

6. РАЗРЕД 

месец 
активност сарадња 

с
е
п

т
ем

б
а
р
 

Усвајање програма рада за школску 2021/22; избор руководиоца разредног већа   

Упознавање са структуром одељења 
стручни сарадник 

Усвајање плана одељењског старешинства и плана сарадње са родитељима 
стручни сарадник 

Разматрање постављених образовних циљева и задатака; образовних стандарда и нивоа постигнућа 

руководиоци СВ – 
наставни предмети 

Договор око динамике и начина праћења напредовања ученика - писмених провера и задатака и 

праћења образовних стандарда 

Текућа питања - осигурање, ужина, екскурзија... 
  

о
к

т
о

б
а
р
 

Анализа структуре одељење - посебно поновци 
стручни сарадник 

Праћење редовности похађања - идентификација непохађача и предузимање мера за редовно 

похађање школе 

стручни сарадник 

Разматрање иницијалних процењивања ученика руководиоци СВ – 
наставни предмети 

Упознавање ученика са понудом ваннаставних активности 
  

Учешће у обележавању Дечје недеље   

к
в
а
р

т
а

л
н

о
 

Анализа бројног стања одељења - број непохађача и мере подстицања редовности похађања 

наставе;   

Анализа успеха одељења - ученици са слабим постигнућима (мере побољшања успеха: допунски 

рад; индивидуализација у раду; предлог ученика за ИОП) 
 руководиоци СВ – 

наставни предмети 
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Анализа владања ученика - разматрање појачаног васпитног рада, утврђивање оцене из владања и 

изрицање васпитних мера (евентуално: предлог НВ и директору за изрицање васпитно-

дисциплинске мере, односно смањење оцене из владања) 

  

Праћење остваривања програма рада - наставних и ваннаставних активности, остваривања 

постављених образовних циљева и задатака, образовних стандарда и нивоа постигнућа 

руководилац тима за 

развој школског 
програма 

руководиоци СВ – 

наставни предмети 

Праћење начина и динамике оцењивања ученика - указивање на евентуалне пропусте 

  

Праћење ефеката појачаног васпитног рада и додатне подршке у учењу (допунске наставе, 

индивидуализације у раду...) 

стручни сарадник 

п
о

л
у
го

д
и

ш
њ

е 

Утврђивање закључних оцена и успеха ученика предметни 
наставници 

Анализа бројног стања одељења - број непохађача и мере подстицања редовности похађања 
наставе;   

Анализа успеха одељења - ученици са недовољним успехом; 
  

Анализа владања ученика - разматрање појачаног васпитног рада, утврђивање оцене из владања и 

изрицање васпитних мера; 

  

Праћење остваривања постављених образовних задатака и стандарда 
руководиоци СА 

Праћење начина и динамике оцењивања ученика - указивање на евентуалне пропусте 

  

Праћење ефеката појачаног васпитног рада и додатне подршке у учењу (допунске наставе, 
индивидуализације у раду...) 

стручни сарадник 

Предлог ученика и организација допунског рада током зимског распуста; предметни 

наставници 

Анкетирање родитеља о задовољству програмом сарадње и радом школе 

стручни сарадник 

а
п

р
и

л
 м

а
ј 

Договор око изборних предмета 

руководиоци Са 

Договор око набавке уџбеника предметни 
наставници 

Припрема и реализација екскурзије 

 

Праћење успеха ученика на такмичењима   

мај Припремање и организовање екскурзије - припрема извештаја 
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јун Упућивање ученика на полагање разредних испита и организовање припремне наставе предметни 

наставници 
го

д
и

ш
њ

е 

Утврђивање закључних оцена и успеха ученика предметни 

наставници 

Анализа бројног стања одељења - број непохађача и мере подстицања редовности похађања 
наставе;   

Анализа успеха одељења - ученици са недовољним успехом 
  

Анализа владања ученика - разматрање појачаног васпитног рада, утврђивање оцене из владања и 

изрицање вапситних мера 

  

Разматрање реализације постављених образовних циљева и задатака и образовних стандарда и 
нивоа постигнућа 

руководиоци СВ – 

наставни предмети 

Праћење ефеката појачаног васпитног рада и додатне подршке у учењу (допунске наставе, 

индивидуализације у раду...) 

стручни сарадник 

Упућивање ученика на поправне и разредне испите - организације припремне наставе предметни 

наставници 

Похваљивање изузетног оптег успеха ученика или посебног постигнућа из одређеног предмета 
  

а
в
гу

с
т

 Упућивање ученика на полагање поправних и разредних испита и организовање припремне 
наставе 

предметни 

наставници 

Оцена рада већа; конципирање плана рада за наредну годину 
  

 

 

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

Оквиран број родитељских састанака: 5,  

бележе се у дневнику рада одељења, уз бележење осталих облика сарадње са 

родитељима 

6. РАЗРЕД 

месец активност 
Напомена 

с
е
п

т
ем

б
а
р
 

Договор око сарадње током године и постављање циљева сарадње; 

  

Упознавање са планираним програмом рада и образовним циљевима и 

задацима/образовним стандардима и нивоима постигнућа 
  

Упознавање са планом праћења напредовања ученика - динамике, начина и критеријума 
оцењивања и праћења остварености образовних стандарда, итд 

у сарадњи са предметним 
наставницима 

Текуће информације - ужина, осигурање, екскурзија   
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Избор за представника у Савет родитеља   

Информисање о отвореном дану школе   

Индивидуални саветодавни разговори по потреби 

п
о

 п
о

т
р
е
б
и

 

Информисање о нередовном или поптуном непохађању наставе 2 дана по прекиду доласка 

Предлагање и реализације појачаног васпитног рада   

Сарадња у пружању подршке ученицима са слабијим постигнућима 
у сарадњи са предметним 
наставницима 

Писмено обавештавање о постигнутом успеху и напредовању ученика  Квартално 

Индивидуални саветодавни разговори   

к
в
а
р

т
а

л
а

н
о
 

Информисање о постигнутом успеху и напредовању ученика - на нивоу одељења; 

појединачно кроз индивидуалне разговоре; 

на основу извештаја 

предметних наставника 

Информисање о владању ученика - на нивоу одељења; појединачно кроз индивидуалне 
разговоре; 

  

Предлог мера за унапређења успеха и владања ученика; 
сарадња са предметним 
наставницима 

Информације о остваривању планираног програма рада и постављених стандарда и нивоа 

постигнућа ученика; 

руководиоци СВ – наставни 

предмети 

Извештај представника Савета родитеља   

Индивидуални саветодавни разговори по потреби 

п
о

л
у
го

д
и

ш
њ

е Анкетирање о задовољству програмом сарадње и радом школе 
у сарадњи са стручним 

сарадником 

Подела ђачких књижица   

Информисање о одржавању допунске наставе током зимског распуста; 
сарадња са предметним 

наставницима 

а
п

р
и

л
 м

а
ј 

Договор око набавке уџбеника 

сарадња са предметним 

наставницима 

Договор око изборних предмета 

сарадња са предметним 
наставницима 

Предлог ваннаставних активности за наредну годину 
  

Упознавање са календаром такничења и информисање о успеху ученика на такмичењима 
  

мај Припремање и извештање о реализацији екскурзије   
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ју
н

 

Анализа успеха одељења - на нивоу одељења; појединачно кроз индивидуалне разговоре; 

на основу извештаја 

предметних наставника 

Анализа владања одељења - на нивоу одељења; појединачно кроз индивидуалне 

разговоре; 
  

Предлог мера за даље унапређење успеха ученика и владања ученика 
  

Индивидуални саветодавни разговори 
по потреби 

Подела сведочастава; 

  

Организовање разредних испита и припремне наставе 

сарадња са предметним 
наставницима 

Оцена успешности сарадње и предлог мера за унапређење сарадње 
  

Индивидуални саветодавни разговори по потреби 

јун, 

август Индивидуални саветодавни разговори 
по потреби 

а
в
гу

с
т

 

Организовање поправних испита и припремне наставе 

сарадња са предметним 
наставницима 

Индивидуални саветодавни разговори по потреби 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 7. РАЗРЕДА 

Руководилац: Ливиус Смољан 

Чланови: Ливиус Смољан, Жанета Мурешан 

 

7. РАЗРЕД 

месец 
активност сарадња 

с
е
п

т
ем

б
а
р
 

Усвајање програма рада за школску 2021/22; избор руководиоца разредног већа   

Упознавање са структуром одељења 
стручни сарадник 

Усвајање плана одељењског старешинства и плана сарадње са родитељима – посебно: програм 

професионалне оријенације стручни сарадник 

Разматрање постављених образовних циљева и задатака; образовних стандарда и нивоа постигнућа 

руководиоци СВ – 
наставни предмети 

Договор око динамике и начина праћења напредовања ученика - писмених провера и задатака и 

праћења образовних стандарда 

Текућа питања - осигурање, ужина, екскурзија... 
  

о
к

т
о

б

а
р
 

Анализа структуре одељење - посебно поновци 
стручни сарадник 
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Праћење редовности похађања - идентификација непохађача и предузимање мера за редовно 

похађање школе 

стручни сарадник 

Разматрање иницијалних процењивања ученика руководиоци СВ – 
наставни предмети 

Упознавање ученика са понудом ваннаставних активности 
  

Учешће у обележавању Дечје недеље   

к
в
а
р

т
а

л
н

о
 

Анализа бројног стања одељења - број непохађача и мере подстицања редовности похађања 

наставе;   

Анализа успеха одељења - ученици са слабим постигнућима (мере побољшања успеха: допунски 

рад; индивидуализација у раду; предлог ученика за ИОП) 
 руководиоци СВ – 

наставни предмети 

Анализа владања ученика - разматрање појачаног васпитног рада, утврђивање оцене из владања и 

изрицање васпитних мера (евентуално: предлог НВ и директору за изрицање васпитно-
дисциплинске мере, односно смањење оцене из владања) 

  

Праћење остваривања програма рада - наставних и ваннаставних активности, остваривања 

постављених образовних циљева и задатака, образовних стандарда и нивоа постигнућа 

Посебно: праћење професионалне оријентације 

руководилац тима за 
развој школског 

програма 

руководиоци СВ – 
наставни предмети 

Праћење начина и динамике оцењивања ученика - указивање на евентуалне пропусте 

  

Праћење ефеката појачаног васпитног рада и додатне подршке у учењу (допунске наставе, 

индивидуализације у раду...) 

стручни сарадник 

п
о

л
у
го

д
и

ш
њ

е 

Утврђивање закључних оцена и успеха ученика предметни 

наставници 

Анализа бројног стања одељења - број непохађача и мере подстицања редовности похађања 
наставе;   

Анализа успеха одељења - ученици са недовољним успехом; 
  

Анализа владања ученика - разматрање појачаног васпитног рада, утврђивање оцене из владања и 

изрицање васпитних мера; 

  

Праћење остваривања постављених образовних задатака и стандарда 
руководиоци СА 

Праћење начина и динамике оцењивања ученика - указивање на евентуалне пропусте 

  

Праћење ефеката појачаног васпитног рада и додатне подршке у учењу (допунске наставе, 
индивидуализације у раду...) 

стручни сарадник 

Предлог ученика и организација допунског рада током зимског распуста; предметни 

наставници 
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Анкетирање родитеља о задовољству програмом сарадње и радом школе 

стручни сарадник 

а
п

р
и

л
 м

а
ј 

Договор око изборних предмета 

руководиоци Са 

Договор око набавке уџбеника предметни 
наставници 

Припрема и реализација екскурзије 

 

Праћење успеха ученика на такмичењима   

мај Припремање и организовање екскурзије - припрема извештаја 
  

јун Упућивање ученика на полагање разредних испита и организовање припремне наставе предметни 

наставници 

го
д
и

ш
њ

е 

Утврђивање закључних оцена и успеха ученика предметни 

наставници 

Анализа бројног стања одељења - број непохађача и мере подстицања редовности похађања 

наставе;   

Анализа успеха одељења - ученици са недовољним успехом 
  

Анализа владања ученика - разматрање појачаног васпитног рада, утврђивање оцене из владања и 

изрицање вапситних мера 

  

Разматрање реализације постављених образовних циљева и задатака и образовних стандарда и 

нивоа постигнућа 
руководиоци СВ – 

наставни предмети 

Праћење ефеката појачаног васпитног рада и додатне подршке у учењу (допунске наставе, 

индивидуализације у раду...) 

стручни сарадник 

Разматрање реализације програма професионалне оријентације 

 

Упућивање ученика на поправне и разредне испите - организације припремне наставе предметни 

наставници 

Похваљивање изузетног оптег успеха ученика или посебног постигнућа из одређеног предмета 
  

а
в
гу

с
т

 Упућивање ученика на полагање поправних и разредних испита и организовање припремне 

наставе 
предметни 
наставници 

Оцена рада већа; конципирање плана рада за наредну годину 
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

Оквиран број родитељских састанака: 5,  

бележе се у дневнику рада одељења, уз бележење осталих облика сарадње са 

родитељима 

7. РАЗРЕД 

месец активност 
Напомена 

с
е
п

т
ем

б
а
р
 

Договор око сарадње током године и постављање циљева сарадње; 

  

Упознавање са планираним програмом рада и образовним циљевима и 
задацима/образовним стандардима и нивоима постигнућа 

  

Упознавање са планом праћења напредовања ученика - динамике, начина и критеријума 
оцењивања и праћења остварености образовних стандарда, итд 

у сарадњи са предметним 
наставницима 

Текуће информације - ужина, осигурање, екскурзија   

Избор за представника у Савет родитеља   

Информисање о отвореном дану школе   

Информисање о програму професионална оријентација  

Индивидуални саветодавни разговори по потреби 

п
о

 п
о

т
р
е
б
и

 

Информисање о нередовном или потпуном непохађању наставе 2 дана по прекиду доласка 

Предлагање и реализације појачаног васпитног рада   

Сарадња у пружању подршке ученицима са слабијим постигнућима 
у сарадњи са предметним 
наставницима 

Писмено обавештавање о постигнутом успеху и напредовању ученика  Квартално 

Индивидуални саветодавни разговори   

к
в
а
р

т
а

л
а

н
о
 

Информисање о постигнутом успеху и напредовању ученика - на нивоу одељења; 

појединачно кроз индивидуалне разговоре; 

на основу извештаја 

предметних наставника 

Информисање о владању ученика - на нивоу одељења; појединачно кроз индивидуалне 
разговоре; 

  

Предлог мера за унапређења успеха и владања ученика; 
сарадња са предметним 

наставницима 
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Информације о остваривању планираног програма рада и постављених стандарда и нивоа 

постигнућа ученика – посебно професионална оријентација; 

руководиоци СВ – наставни 

предмети 

Извештај представника Савета родитеља   

Индивидуални саветодавни разговори по потреби 

п
о

л
у
го

д
и

ш
њ

е Анкетирање о задовољству програмом сарадње и радом школе 
у сарадњи са стручним 
сарадником 

Подела ђачких књижица   

Информисање о одржавању допунске наставе током зимског распуста; 
сарадња са предметним 

наставницима 

а
п

р
и

л
 м

а
ј 

Договор око набавке уџбеника 

сарадња са предметним 

наставницима 

Договор око изборних предмета 

сарадња са предметним 
наставницима 

Предлог ваннаставних активности за наредну годину 
  

Упознавање са календаром такничења и информисање о успеху ученика на такмичењима 
  

мај Припремање и извештање о реализацији екскурзије   

ју
н

 

Анализа успеха одељења - на нивоу одељења; појединачно кроз индивидуалне разговоре; 

на основу извештаја 
предметних наставника 

Анализа владања одељења - на нивоу одељења; појединачно кроз индивидуалне 

разговоре; 
  

Предлог мера за даље унапређење успеха ученика и владања ученика 
  

Индивидуални саветодавни разговори 
по потреби 

Подела сведочастава; 

  

Организовање разредних испита и припремне наставе 

сарадња са предметним 

наставницима 

Оцена успешности сарадње и предлог мера за унапређење сарадње 
  

Индивидуални саветодавни разговори по потреби 

јун, 

август Индивидуални саветодавни разговори 
по потреби 

а
в
гу

с
т

 

Организовање поправних испита и припремне наставе 

сарадња са предметним 

наставницима 

Индивидуални саветодавни разговори по потреби 
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ПРОГРАМ ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА 8. РАЗРЕДА 

Руководилац: Лери Менгер 

Чланови: Адриан Јерина, Мирјана Лазић, Лери Менгер 

 

8. РАЗРЕД 

месец активност сарадња 

с
е
п

т
ем

б
а
р
 

Усвајање програма рада за школску 2021/22; избор руководиоца разредног већа   

Упознавање са структуром одељења 
стручни 

сарадник 

Усвајање плана одељењског старешинства и плана сарадње са родитељима ; стручни 

сарадник 

Разматрање постављених образовних циљева и задатака; образовних стандарда и нивоа постигнућа 

руководиоци СВ 

– наставни 

предмети 

Договор око начина реализације професионалне оријентације и припреме ученика за полагање 

завршног испита 

одељењске 

старешине 
8.разреда; 

родитељи 

Текућа питања - осигурање, ужина, екскурзија...   

о
к

т
о

б
а
р
 

Анализа структуре одељење  
стручни 

сарадник 

Праћење редовности похађања - идентификација непохађача и предузимање мера за редовно похађање 

школе стручни 

сарадник 

Разматрање иницијалних процењивања ученика 
руководиоци СВ 
– наставни 

предмети 

Упознавање ученика са понудом ваннаставних активности 
  

Припрема за реализацију матурске екскурзије 
одељењске 
старешине 

8.разреда; 

родитељи 

Учешће у обележавању Дечје недеље   

н
о

в
ем

б
а
р
 

реализације матурске екскурзије - извештавање 
одељењске 

старешине 
8.разреда; 

родитељи 

к
в
а
р

т
а

л
н

о
 

Анализа бројног стања одељења - број непохађача и мере подстицања редовности похађања наставе; 
  

Анализа успеха одељења - ученици са слабим постигнућима (мере побољшања успеха: допунски рад; 

индивидуализација у раду; предлог ученика за ИОП) 

  

Анализа владања ученика - разматрање појачаног васпитног рада, утврђивање оцене из владања и 

изрицање васпитних мера (евентуално: предлог НВ и директору за изрицање васпитно-дисциплинске 

мере, односно смањење оцене из владања) 

  

Праћење остваривања постављених образовних циљева и задатака; образовних  стандарда и нивоа 

постигнућа 

руководиоци СВ 

– наставни 
предмети 
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Праћење начина и динамике оцењивања ученика - указивање на евентуалне пропусте 
  

Праћење реализације професионалне оријентације и припреме ученика за полагање завршног испита 
одељењске 
старешине 

8.разреда; 

родитељи 

Праћење ефеката појачаног васпитног рада и додатне подршке у учењу (допунске наставе, 

индивидуализације у раду...) стручни 

сарадник 

п
о

л
у
го

д
и

ш
њ

е 

Утврђивање закључних оцена и успеха ученика предметни 
наставници 

Анализа бројног стања одељења - број непохађача и мере подстицања редовности похађања наставе; 
  

Анализа успеха одељења - ученици са недовољним успехом; 
  

Анализа владања ученика - разматрање појачаног васпитног рада, утврђивање оцене из владања и 

изрицање васпитних мера; 

  

Праћење остваривања постављених образовних задатака и стандарда 

руководиоци СВ 

– наставни 

предмети 

Праћење начина и динамике оцењивања ученика - указивање на евентуалне пропусте 
  

Праћење ефеката појачаног васпитног рада и додатне подршке у учењу (допунске наставе, 
индивидуализације у раду...) стручни 

сарадник 

Предлог ученика и организација допунског рада током зимског распуста; предметни 

наставници 

Праћење реализације професионалне оријентације и припреме ученика за полагање завршног испита 
одељењске 

старешине 
8.разреда; 

родитељи 

Анкетирање родитеља о задовољству програмом сарадње и радом школе 
стручни 
сарадник 

јануар Утврђивање динамике припремне наставе: завршни испит 
Програм 

припреме 

април мај 
Договор око реализовање матурске вечери родитељи 

Праћење успеха ученика на такмичењима   

мај 
припрема и организовање матурске вечери   

Припремна настава за полагање завршног испита   

го
д
и

ш
њ

е 

Утврђивање закључних оцена и успеха ученика предметни 
наставници 

Анализа бројног стања одељења - број непохађача и мере подстицања редовности похађања наставе; 
  

Анализа успеха одељења - ученици са недовољним успехом 
  

Анализа владања ученика - разматрање појачаног васпитног рада, утврђивање оцене из владања и 

изрицање вапситних мера 

  

Разматрање реализације постављених образовних задатака и стандарда 

руководиоци СВ 

– наставни 

предмети 
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Праћење ефеката појачаног васпитног рада и додатне подршке у учењу (допунске наставе, 

индивидуализације у раду...) стручни 

сарадник 

Упућивање ученика на поправне и разредне испите - организације припремне наставе предметни 
наставници 

Похваљивање изузетног општег успеха ученика или посебног постигнућа из одређеног предмета - 

предлог ученика за Вукове и посебне дипломе, избор ученика генерације 

  

јун 
Упућивање ученика на полагање поправних и  разредних испита и организовање припремне наставе предметни 

наставници 

Организовање завршних испита; анализа успеха;   

јул Упућивање ученика на упис у средње школе;   

а
в
гу

с
т

 Упућивање ученика на полагање завршног испита у августвовском року и организовање припремне 

наставе предметни 

наставници 

Оцена рада већа; конципирање плана рада за наредну годину 
  

 

 

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 

Оквиран број родитељских састанака: 5,  

бележе се у дневнику рада одељења, уз бележење осталих облика сарадње са 

родитељима 

8. РАЗРЕД 

месец активност 
Напомена 

с
е
п

т
ем

б
а
р
 

Договор око сарадње током године и постављање циљева сарадње  
  

Упознавање са планираним програмом рада и образовним циљевима и задацима; 

образовним стандардима и нивоима постигнућа; 
  

Упознавање са планом праћења напредовања ученика - динамике, начина и критеријума 

оцењивања и праћења остварености образовних стандарда итд 

у сарадњи са предметним 

наставницима 

Договор око планирања и реализације професионалне оријентације и припреме за 

полагање завршног испита; 

 

Текуће информације - ужина, осигурање, екскурзија   

Избор за представника у Савет родитеља   

Информисање о отвореном дану школе   

Индивидуални саветодавни разговори по потреби 
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п
о

 п
о

т
р
е
б
и

 
Информисање о нередовном или потпуном непохађању наставе 2 дана по прекиду доласка 

Предлагање и реализације појачаног васпитног рада   

Сарадња у пружању подршке ученицима са слабијим постигнућима 
у сарадњи са предметним 

наставницима 

Писмено обавештавање о постигнутом успеху и напредовању ученика  Квартално 

Индивидуални саветодавни разговори  По потреби 

октобар 
Договор око припреме и организовања матурске екскурзије   

новембар 

Реализације и извештај о реализацији матурске екскурзије   

к
в
а
р

т
а

л
а

н
о
 

Информисање о постигнутом успеху и напредовању ученика - на нивоу одељења; 

појединачно кроз индивидуалне разговоре; 

на основу извештаја 

предметних наставника 

Информисање о владању ученика - на нивоу одељења; појединачно кроз индивидуалне 

разговоре; 
  

Предлог мера за унапређења успеха и владања ученика; 
сарадња са предметним 

наставницима 

Извештај о реализацији професионалне оријентације и припреме за полагање завршног 
испита - предлог мера за унапређење 

  

Информације о остваривању планираног програма рада и постављених стандарда 
постигнућа ученика; 

на основу извештаја 
руководиоца СА 

Извештај представника Савета родитеља   

Индивидуални саветодавни разговори по потреби 

п
о

л
у
го

д
и

ш
њ

е Анкетирање о задовољству програмом сарадње и радом школе 
у сарадњи са стручним 

сарадником 

Подела ђачких књижица   

Информисање о одржавању допунске наставе; 
сарадња са предметним 

наставницима 

 

јануар  
Информисање о распореду припремне наставе – завршни испит Програм припреме 
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април 

мај Упознавање са календаром такничења и информисање о успеху ученика на такмичењима 
  

Организовање и реализација матурске вечери  

м
а

ј 

Анализа успеха одељења - на нивоу одељења; појединачно кроз индивидуалне разговоре; 

на основу извештаја 

предметних наставника 

Анализа владања одељења - на нивоу одељења; појединачно кроз индивидуалне 
разговоре; 

  

Информације о ученицима добитницима Вукових и посебних диплома и ученику 

генерације; 
  

Индивидуални саветодавни разговори 
по потреби 

Подела сведочастава; 
  

Организовање разредних испита и поправних испита и припремне наставе 

сарадња са предметним 

наставницима 

Информације о одржавању припремне наставе за полагање завршних испита 

сарадња са предметним 

наставницима 

Индивидуални саветодавни разговори по потреби 

јун Организовање и реализација завршног испита; 

  

Оцена успешности сарадње 
  

јул Упућивање ученика на упис у средње школе 
  

а
в
гу

с
т

 

Организовање поправних испита и припремне наставе 

сарадња са предметним 

наставницима 

Индивидуални саветодавни разговори 
по потреби 
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 
 

Стручна већа из области сродних предмета чине стручне органе школе и функционишу на 

основу додељених задужења и програма из Годишњег плана рада школе, а праћење се 

одвија преко одговарајућих записника које води руководилац већа - одржавају се најмање 

пет пута у току школске године. 

Стручно веће из  

области предмета 

руководилац Састав 

За области предмета- 

матерњи језик 

Марија Видеканић Славољуб Радосављевић, 

Марија Видеканић, Фируца 

Блаж 

За области предмета- 

страни језик 

Катарина Васиљевић Марина Димитрије, 

Катарина Васиљевић, 

Габријела Човић, Дијана 

Жалба Агадишан, Жанета 

Мурешан 

За области предмета- 

географија и  

историја 

Петар Бокшан Илуца Панчован, Петар 

Бокшан,  Борис Ђурђев 

За области предмета- 

Математика, физика, ТиТ, 

информатика 

Радмила Гајић Бранка Вуковић, Кета 

Трифу, Маринел Чолока, 

Светлана Ланшчек, Радмила 

Гајић, Иво Торбица 

За области предмета- 

Биологија, хемија 

Душанка Стојаковић Даниел Мунћан, Мирјана 

Лазић, Мариора Скумпија, 

Душанка Стојаковић 

За области предмета- 

физичко и здравствено 

васпитање 

Адриан Јерина Ливиус Смољан, Адриан 

Јерина 

За области предмета- 

ликовна и  

музичка културе  

Миланка Слијепчевић Миланка Слијепчевић, 

Оливера Иану, Лери Менгер 

Стручно веће за разредну 

наставу 

Слађана Слепчевић Бенони Букур, Љубица 

Павловић, Славица 

Станојевић, Јасмина 

Павловић, Петар 

Давидовић, Нада Шакић, 

Слађана Слепчевић, Елена 

Пенца, Јон Ивашку, 

Паулина Кркобабић 

 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА – 

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК 
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Оквиран број састанака: 5 (по потреби више); записници се воде електронски, а 

достављају се на имејл школе и по потреби штампају. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ  ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА МАТЕРЊИ  ЈЕЗИК 

месец активност напомена 

с
е
п

т
ем

б
а
р
 

Усвајање програма рада за школску 2021/22; избор руководиоца  већа   

Постављање образовних циљева и задатака и образовних стандарда - уједначавање 
  

Израда глобалних и договор око динамике израде оперативних планова рада   

Договор око критеријума, начина, динамике, оцењивање -прирпема полугодишњег 

плана динамике оцењивања и праћења напредовања 
у сарадњи са 

одељењским 
старешинама 

Припрема и споровођење иницијалног процењивања - разматрање резултата 
  

План посете часовима 4. разреда 
у сарадњи са 

одељењским 
старешинама 

4.разреда 

Конципирање понуде слободних активности   

Конципирање припремне наставе за ученике 8. разреда 
у сарадњи са 
одељењским 

старешинама 8. 

разреда 

Програм стручног усавршавање – на основу индивидуалних планова   

Договор у вези са приоритеним задацима стручног усавршавања 
  

по договру –  

за свако полугодиште 
иновирање наставе - организовање огледних часова 

  

према потреби начин увођења приправника у наставу;   

према могућностима стручно усавршавање током године – семинари, трибине…   

октобар 

Разматрање структруре одељења - идентификација ученика за појачану образ 
подршку 

у сарадњи са 
одељењским 

старешинама 

учешће у културним активностима школе - приредбе, изложбе, школски часопис.. 
  

новембар пробни комбиновани завршни испити 
у сарадњи са 

одење.старешинама 

8.разреда 

к
в
а
р

т
а

л
а

н
о
 

Праћење оставрености постављених образовних циљева и задатака и образовних 

стандрада и успеха ученика и одељења; 

  

Предлог мера за унапређење усвајања образовних стандарда 
  

Идентификација ученика са слабим постигнућима и недовољним оценама - предлог 
мера за побољшање успеха праћење ефеката 

  

Идентификација ученика са изузетним постигнућима и предлог мера за рад са 

њима;   
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праћење остваривања припремне наставе и предлог мера за унапређење припремне 

наставе 
у сарадњи са 

одење.старешинама 

8.разреда 

п
о

л
у
го

д
ш

њ
е 

Предлог закључних оцена 
у сарадњи са 
одељењским већима 

Полугодишње процењивање остварености образовних стандарда 
  

Анализа остварених наставних и ваннастваних програма рада 
  

Упућивање ученика на допунску наставу током зимског распуста 
у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 

Посета 4.разредима 
у сарадњи са 

одељењским 
старешинама 

4.разреда 

учешће у културним активностима школе - приредбе, изложбе, школски часопис.. 
  

а
п

р
и

л
 м

а
ј 

припрема ученика за такмичење, праћење успеха ученика на такмичењима 
  

Предлог уџбеника за наредну школску годину 

у сарадњи са 

одељењским 
старешинама 

Предлог изборног предмета за наредну школску годину 

организовање додатне наставе   

пробни комбиновани - завршни испити   

мај 

учешће у културним активностима школе - приредбе, изложбе, школски часопис.. 
  

Предлог ученика за посебне дипломе - 8. разред 

у сарадњи са 
одење.старешинама 

8.разреда 

Припремна настава за завршни испит 

го
д
и

ш
њ

е 

Предлог закључних оцена 
у сарадњи са 

одељењским већима 

Припрема и организовање годишњих процена остварености стандарда 
  

Анализа остварених наставних и ваннастваних програма рада 
  

учешће у културним активностима школе - приредбе, изложбе, школски часопис.. 
  

јун 

Предлог ученика за похвалу за изузетно постугнућа из одређеног предмета 
у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 

Организовање завршног испита 
у сарадњи са 

одење.старешинама 

8.разреда 

ју
н

 а
в
гу

с
т

 

Упућивање ученика на полагање поправних и разредних испита и организовање 

припремне наставе 
у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 
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август 

Конципирање извештаја о раду већа, извештаја о стручном усавршавању – на 

основу индивидуалних извештаја и конципирање плана рада за наредну годину   

Упућивање ученика на полагање поправних и разредних испита и завршног испита 
у августовском року и организовање припремне наставе 

у сарадњи са 
одељењским 

старешинама 

Оцена рада већа, прелдог мера за унапређење   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА - 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

Оквиран број састанака: 5 (по потреби више); записници се воде електронски, а 

достављају се на имејл школе и по потреби штампају. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ  ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА СТРАНИ  ЈЕЗИК 

месец активност напомена 

с
е
п

т
ем

б
а
р
 

Усвајање програма рада за школску 2021/22; избор руководиоца  већа   

Постављање образовних циљева и задатака и нивоа постигнућа - уједначавање 
  

Израда глобалних и договор око динамике израде оперативних планова рада   

Договор око критеријума, начина, динамике, оцењивање -прирпема полугодишњег 

плана динамике оцењивања и праћења напредовања 
у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 

Припрема и споровођење иницијалног процењивања - разматрање резултата 
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План посете часовима 4. разреда – у складу са наставним планом и порграмом за 4. 

разред 

у сарадњи са 
одељењским 

старешинама 

4.разреда 

Конципирање понуде слободних активности   

Програм стручног усавршавање – на основу индивидуалних планова   

Договор у вези са приоритеним задацима стручног усавршавања  
  

по договру –  

за свако полугодиште 
иновирање наставе - организовање огледних часова 

  

према потреби начин увођења приправника у наставу;   

према могућностима стручно усавршавање током године – семинари, трибине…   

октобар 

Разматрање структуре одељења - идентификација ученика за појачану образ 

подршку 
у сарадњи са 

одељењским 
старешинама 

учешће у културним активностима школе - приредбе, изложбе, школски часопис.. 
  

к
в
а
р

т
а

л
а

н
о
 

Праћење оставрености постављених образовних циљева и задатака и нивоа 
постигнућа и успеха ученика и одељења; 

  

Предлог мера за унапређење усвајања нивоа постигнућа 
  

Идентификација ученика са слабим постигнућима и недовољним оценама - предлог 

мера за побољшање успеха праћење ефеката 

  

Идентификација ученика са изузетним постигнућима и предлог мера за рад са 

њима;   

п
о

л
у
го

д
ш

њ
е 

Предлог закључних оцена 
у сарадњи са 
одељењским већима 

Полугодишње процењивање остварености нивоа постигнућа 
  

Анализа остварених наставних и ваннастваних програма рада 
  

Упућивање ученика на допунску наставу током зимског распуста 
у сарадњи са 

одељењским 
старешинама 

Посета 4.разредима 
у сарадњи са 
одељењским 

старешинама 

4.разреда 

учешће у културним активностима школе - приредбе, изложбе, школски часопис.. 
  

а
п

р
и

л
 м

а
ј припрема ученика за такмичење, праћење успеха ученика на такмичењима 

  

Предлог уџбеника за наредну школску годину 
у сарадњи са 
одељењским 

старешинама 

организовање додатне наставе   

мај учешће у културним активностима школе - приредбе, изложбе, школски часопис.. 
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Предлог ученика за посебне дипломе - 8. разред 

у сарадњи са 

одење.старешинама 

8.разреда 

го
д
и

ш
њ

е 
Предлог закључних оцена 

у сарадњи са 

одељењским већима 

Припрема и организовање годишњих процена остварености нивоа постигнућа 
  

Анализа остварених наставних и ваннастваних програма рада 
  

учешће у културним активностима школе - приредбе, изложбе, школски часопис.. 
  

јун Предлог ученика за похвалу за изузетно постугнућа из одређеног предмета 
у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 

ју
н

 а
в
гу

с
т

 

Упућивање ученика на полагање поправних и разредних испита и организовање 

припремне наставе 
у сарадњи са 

одељењским 
старешинама 

август 

Конципирање извештаја о раду већа, извештаја о стручном усавршавању – на 

основу индивидуалних извештаја и конципирање плана рада за наредну годину   

Упућивање ученика на полагање поправних и разредних испита у августовском 
року и организовање припремне наставе 

у сарадњи са 
одељењским 

старешинама 

Оцена рада већа, прелдог мера за унапређење   

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА  МАТЕМАТИКА, 

ФИЗИКА,ТИТ, ИНФОРМАТИКА 

Оквиран број састанака: 5 (по потреби више); записници се воде електронски, а 

достављају се на имејл школе и по потреби штампају. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ  ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА,ТИТ, ТИО,ИНФОРМАТИКА 

месец активност напомена 

с
е
п

т
ем

б
а
р
 

Усвајање програма рада за школску 2021/22; избор руководиоца  већа   

Постављање образовних циљева и задатака и образовних стандарда - уједначавање 
  

Израда глобалних и договор око динамике израде оперативних планова рада   

Договор око критеријума, начина, динамике, оцењивање -прирпема полугодишњег 

плана динамике оцењивања и праћења напредовања 
у сарадњи са 
одељењским 

старешинама 

Припрема и споровођење иницијалног процењивања - разматрање резултата 
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План посете часовима 4. разреда – у складу са наставним планом и програмом за 

4.разред 

у сарадњи са 
одељењским 

старешинама 

4.разреда 

Конципирање понуде слободних активности   

Конципирање припремне наставе за ученике 8. разреда 
у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 8. 
разреда 

Програм стручног усавршавање – на основу индивидуалних планова   

Договор у вези са приоритеним задацима стручног усавршавања  
  

по договру –  

за свако полугодиште 
иновирање наставе - организовање огледних часова 

  

према потреби начин увођења приправника у наставу;   

према могућностима стручно усавршавање током године – семинари, трибине…   

октобар 
Разматрање структруре одељења - идентификација ученика за појачану образ 

подршку 
у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 

новембар пробни комбиновани завршни испити 
у сарадњи са 

одење.старешинама 

8.разреда 

к
в
а
р

т
а

л
а

н
о

 

Праћење оставрености постављених образовних циљева и задатака и образовних 

стандрада и успеха ученика и одељења према наставним предметима; 

  

Предлог мера за унапређење усвајања образовних стандарда 
  

Идентификација ученика са слабим постигнућима и недовољним оценама - предлог 

мера за побољшање успеха праћење ефеката 

  

Идентификација ученика са изузетним постигнућима и предлог мера за рад са њима; 
  

праћење остваривања припремне наставе и предлог мера за унапређење припремне 

наставе 
у сарадњи са 

одење.старешинама 

8.разреда 

п
о

л
у
го

д
ш

њ
е 

Предлог закључних оцена 
у сарадњи са 

одељењским већима 

Полугодишње процењивање остварености образовних стандарда 
  

Анализа остварених наставних и ваннастваних програма рада 
  

Упућивање ученика на допунску наставу током зимског распуста 
у сарадњи са 
одељењским 

старешинама 

Посета 4.разредима 
у сарадњи са 

одељењским 
старешинама 

4.разреда 
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а
п

р
и

л
 м

а
ј 

припрема ученика за такмичење, праћење успеха ученика на такмичењима 
  

Предлог уџбеника за наредну школску годину 

у сарадњи са 

одељењским 
старешинама 

Предлог изборног предмета за наредну школску годину 

организовање додатне наставе   

пробни комбиновани - завршни испити   

Предлог ученика за посебне дипломе - 8. разред 

у сарадњи са 

одење.старешинама 
8.разреда 

Припремна настава за завршни испит 

го
д
и

ш
њ

е 

Предлог закључних оцена у сарадњи са 
одељењским већима 

Припрема и организовање годишњих процена остварености стандарда 
  

Анализа остварених наставних и ваннастваних програма рада 
  

учешће у културним активностима школе - приредбе, изложбе, школски часопис.. 
  

јун 

Предлог ученика за похвалу за изузетно постугнућа из одређеног предмета 
у сарадњи са 

одељењским 
старешинама 

Организовање завршног испита 

у сарадњи са 

одење.старешинама 
8.разреда 

ју
н

 а
в
гу

с
т

 

Упућивање ученика на полагање поправних и разредних испита и организовање 

припремне наставе 
у сарадњи са 

одељењским 
старешинама 

август 

Конципирање извештаја о раду већа, извештаја о стручном усавршавању – на основу 

индивидуалних извештаја и конципирање плана рада за наредну годину   

Упућивање ученика на полагање поправних и разредних испита и завршног испита у 

августовском року и организовање припремне наставе 
у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 

Оцена рада већа, предлог мера за унапређење   

 

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

ХЕМИЈА И БИОЛОГИЈА 

Оквиран број састанака: 5 (по потреби више); записници се воде електронски, а 

достављају се на имејл школе и по потреби штампају. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ  ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА ХЕМИЈА И БИОЛОГИЈА 

месец активност напомена 

с
е
п

т
ем

б
а
р
 

Усвајање програма рада за школску 2021/22; избор руководиоца  већа   

Постављање образовних циљева и задатака и образовних стандарда - уједначавање 
  

Израда глобалних и договор око динамике израде оперативних планова рада   

Договор око критеријума, начина, динамике, оцењивање -припрема полугодишњег 

плана динамике оцењивања и праћења напредовања 
у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 
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Припрема и споровођење иницијалног процењивања - разматрање резултата 
  

План посете часовима 4. разреда – у складу са наставним планом и програмом за 

4.разред 

у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 
4.разреда 

Конципирање понуде слободних активности   

Конципирање припремне наставе за ученике 8. разреда 
у сарадњи са 

одељењским 
старешинама 8. 

разреда 

Програм стручног усавршавање – на основу индивидуалних планова   

Договор у вези са приоритеним задацима стручног усавршавања  
  

по договру –  

за свако полугодиште 
иновирање наставе - организовање огледних часова 

  

према потреби начин увођења приправника у наставу;   

према могућностима стручно усавршавање током године – семинари, трибине…   

октобар 
Разматрање структруре одељења - идентификација ученика за појачану образ 

подршку 
у сарадњи са 

одељењским 
старешинама 

новембар пробни комбиновани завршни испити 
у сарадњи са 

одење.старешинама 
8.разреда 

к
в
а
р

т
а

л
а

н
о
 

Праћење оставрености постављених образовних циљева и задатака и образовних 
стандрада и успеха ученика и одељења према наставним предметима; 

  

Предлог мера за унапређење усвајања образовних стандарда 
  

Идентификација ученика са слабим постигнућима и недовољним оценама - предлог 

мера за побољшање успеха праћење ефеката 

  

Идентификација ученика са изузетним постигнућима и предлог мера за рад са 

њима;   

праћење остваривања припремне наставе и предлог мера за унапређење припремне 

наставе 
у сарадњи са 

одење.старешинама 
8.разреда 

п
о

л
у
го

д
ш

њ
е 

Предлог закључних оцена 
у сарадњи са 
одељењским већима 

Полугодишње процењивање остварености образовних стандарда 
  

Анализа остварених наставних и ваннастваних програма рада 
  

Упућивање ученика на допунску наставу током зимског распуста 
у сарадњи са 

одељењским 
старешинама 
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Посета 4.разредима 
у сарадњи са 
одељењским 

старешинама 

4.разреда 
а

п
р

и
л

 м
а
ј 

припрема ученика за такмичење, праћење успеха ученика на такмичењима 
  

Предлог уџбеника за наредну школску годину 

у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 
Предлог изборног предмета за наредну школску годину 

организовање додатне наставе   

пробни комбиновани - завршни испити   

Предлог ученика за посебне дипломе - 8. разред 

у сарадњи са 

одење.старешинама 
8.разреда 

Припремна настава за завршни испит 

го
д
и

ш
њ

е 

Предлог закључних оцена 
у сарадњи са 
одељењским већима 

Припрема и организовање годишњих процена остварености стандарда 
  

Анализа остварених наставних и ваннастваних програма рада 
  

јун 

Предлог ученика за похвалу за изузетно постугнућа из одређеног предмета 
у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 

Организовање завршног испита 
у сарадњи са 

одење.старешинама 

8.разреда 

ју
н

 а
в
гу

с
т

 

Упућивање ученика на полагање поправних и разредних испита и организовање 

припремне наставе 
у сарадњи са 

одељењским 
старешинама 

август 

Конципирање извештаја о раду већа, извештаја о стручном усавршавању – на 

основу индивидуалних извештаја и конципирање плана рада за наредну годину   

Упућивање ученика на полагање поправних и разредних испита и завршног испита 

у августовском року и организовање припремне наставе 
у сарадњи са 
одељењским 

старешинама 

Оцена рада већа, предлог мера за унапређење   

 

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА 

Оквиран број састанака: 5 (по потреби више); записници се воде електронски, а 

достављају се на имејл школе и по потреби штампају. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ  ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА 

месец активност напомена 

с
е
п

т
ем

б
а
р
 

Усвајање програма рада за школску 2021/22; избор руководиоца  већа   

Постављање образовних циљева и задатака и образовних стандарда - уједначавање 
  

Израда глобалних и договор око динамике израде оперативних планова рада   
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Договор око критеријума, начина, динамике, оцењивање -прирпема полугодишњег 

плана динамике оцењивања и праћења напредовања 
у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 

Припрема и споровођење иницијалног процењивања - разматрање резултата 
  

План посете часовима 4. разреда – у складу са наставним планом и програмом за 

4.разред 

у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 
4.разреда 

Конципирање понуде слободних активности   

Конципирање припремне наставе за ученике 8. разреда 
у сарадњи са 

одељењским 
старешинама 8. 

разреда 

Програм стручног усавршавање – на основу индивидуалних планова   

Договор у вези са приоритеним задацима стручног усавршавања  
  

по договру –  

за свако полугодиште 
иновирање наставе - организовање огледних часова 

  

према потреби начин увођења приправника у наставу;   

према могућностима стручно усавршавање током године – семинари, трибине…   

октобар 
Разматрање структруре одељења - идентификација ученика за појачану образ 

подршку 
у сарадњи са 

одељењским 
старешинама 

новембар пробни комбиновани завршни испити 
у сарадњи са 

одење.старешинама 
8.разреда 

к
в
а
р

т
а

л
а

н
о
 

Праћење оставрености постављених образовних циљева и задатака и образовних 

стандрада и успеха ученика и одељења према наставним предметима; 

  

Предлог мера за унапређење усвајања образовних стандарда 
  

Идентификација ученика са слабим постигнућима и недовољним оценама - предлог 

мера за побољшање успеха праћење ефеката 

  

Идентификација ученика са изузетним постигнућима и предлог мера за рад са 

њима;   

праћење остваривања припремне наставе и предлог мера за унапређење припремне 

наставе 
у сарадњи са 

одење.старешинама 
8.разреда 

п
о

л
у
го

д
ш

њ
е 

Предлог закључних оцена 
у сарадњи са 
одељењским већима 

Полугодишње процењивање остварености образовних стандарда 
  

Анализа остварених наставних и ваннастваних програма рада 
  

Упућивање ученика на допунску наставу током зимског распуста 
у сарадњи са 

одељењским 
старешинама 
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Посета 4.разредима 
у сарадњи са 
одељењским 

старешинама 

4.разреда 
а

п
р

и
л

 м
а
ј 

припрема ученика за такмичење, праћење успеха ученика на такмичењима 
  

Предлог уџбеника за наредну школску годину 

у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 
Предлог изборног предмета за наредну школску годину 

организовање додатне наставе   

пробни комбиновани - завршни испити   

Предлог ученика за посебне дипломе - 8. разред 

у сарадњи са 

одење.старешинама 
8.разреда 

Припремна настава за завршни испит 

го
д
и

ш
њ

е 

Предлог закључних оцена 
у сарадњи са 
одељењским већима 

Припрема и организовање годишњих процена остварености стандарда 
  

Анализа остварених наставних и ваннастваних програма рада 
  

јун 

Предлог ученика за похвалу за изузетно постугнућа из одређеног предмета 
у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 

Организовање завршног испита 
у сарадњи са 

одење.старешинама 

8.разреда 

ју
н

 а
в
гу

с
т

 

Упућивање ученика на полагање поправних и разредних испита и организовање 

припремне наставе 
у сарадњи са 

одељењским 
старешинама 

август 

Конципирање извештаја о раду већа, извештаја о стручном усавршавању – на 

основу индивидуалних извештаја и конципирање плана рада за наредну годину   

Упућивање ученика на полагање поправних и разредних испита и завршног испита 

у августовском року и организовање припремне наставе 
у сарадњи са 
одељењским 

старешинама 

Оцена рада већа, предлог мера за унапређење   

 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 

ЛИКОВНА И  МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Оквиран број састанака: 5 (по потреби више); записници се воде електронски, а 

достављају се на имејл школе и по потреби штампају. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ  ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА ЛИКОВНА И МУЗИЧКА КУЛТУРА 

месец активност напомена 

с
е
п

т
е

м
б
а

р
 

Усвајање програма рада за школску 2021/22; избор руководиоца  већа   
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Постављање образовних циљева и задатака и образовних стандарда - уједначавање 
  

Израда глобалних и договор око динамике израде оперативних планова рада   

Договор око критеријума, начина, динамике, оцењивање -припрема полугодишњег 

плана динамике оцењивања и праћења напредовања 
у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 

Припрема и споровођење иницијалног процењивања - разматрање резултата 
  

План посете часовима 4. разреда – у складу са наставним планом и порграмом за 4. 

разред 

у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 
4.разреда 

Конципирање понуде слободних активности   

Програм стручног усавршавање – на основу индивидуалних планова   

Договор у вези са приоритеним задацима стручног усавршавања  
  

по договру –  

за свако полугодиште 
иновирање наставе - организовање огледних часова 

  

према потреби начин увођења приправника у наставу;   

према могућностима стручно усавршавање током године – семинари, трибине…   

октобар 

Разматрање структуре одељења - идентификација ученика за појачану образ 
подршку 

у сарадњи са 

одељењским 
старешинама 

учешће у културним активностима школе - приредбе, изложбе, школски часопис.. 
  

к
в
а
р

т
а

л
а

н
о

 

Праћење оставрености постављених образовних циљева и задатака и образовних 

стандарда  и успеха ученика и одељења; 

  

Предлог мера за унапређење усвајања образовних стандарда 
  

Идентификација ученика са слабим постигнућима и недовољним оценама - предлог 

мера за побољшање успеха праћење ефеката 

  

Идентификација ученика са изузетним постигнућима и предлог мера за рад са 
њима;   

п
о

л
у
го

д
ш

њ
е 

Предлог закључних оцена 
у сарадњи са 

одељењским већима 

Полугодишње процењивање остварености образовних стандарда 
  

Анализа остварених наставних и ваннастваних програма рада 
  

Посета 4.разредима 
у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 
4.разреда 

учешће у културним активностима школе - приредбе, изложбе, школски часопис.. 
  

а
п

р
и

л
 

м
а

ј 

припрема ученика за такмичење, праћење успеха ученика на такмичењима 
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Предлог уџбеника за наредну школску годину 

у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 

организовање додатне наставе   

мај 

учешће у културним активностима школе - приредбе, изложбе, школски часопис.. 
  

Предлог ученика за посебне дипломе - 8. разред 
у сарадњи са 
одење.старешинама 

8.разреда 

го
д
и

ш
њ

е 

Предлог закључних оцена 
у сарадњи са 

одељењским већима 

Припрема и организовање годишњих процена остварености образовних стандарда 
  

Анализа остварених наставних и ваннастваних програма рада 
  

учешће у културним активностима школе - приредбе, изложбе, школски часопис.. 
  

јун Предлог ученика за похвалу за изузетно постугнућа из одређеног предмета 
у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 

ју
н

 а
в
гу

с
т

 

Упућивање ученика на полагање поправних и разредних испита и организовање 

припремне наставе 
у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 

август 

Конципирање извештаја о раду већа, извештаја о стручном усавршавању – на 
основу индивидуалних извештаја и конципирање плана рада за наредну годину   

Упућивање ученика на полагање поправних и разредних испита у августовском 
року и организовање припремне наставе 

у сарадњи са 
одељењским 

старешинама 

Оцена рада већа, прелдог мера за унапређење   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА  

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Оквиран број састанака: 5 (по потреби више); записници се воде електронски, а 

достављају се на имејл школе и по потреби штампају. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ  ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

месец активност напомена 

с
е
п

т
е

м
б
а

р
 

Усвајање програма рада за школску 2021/22; избор руководиоца  већа   
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Постављање образовних циљева и задатака и нивоа постигнућа - уједначавање 
  

Израда глобалних и договор око динамике израде оперативних планова рада   

Договор око критеријума, начина, динамике, оцењивање -прирпема полугодишњег 

плана динамике оцењивања и праћења напредовања 
у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 

Припрема и споровођење иницијалног процењивања - разматрање резултата 
  

План посете часовима 4. разреда – у складу са наставним планом и порграмом за 4. 

разред 

у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 
4.разреда 

Конципирање понуде слободних активности и недеље спорта   

Програм стручног усавршавање – на основу индивидуалних планова   

Договор у вези са приоритеним задацима стручног усавршавања  
  

по договру –  

за свако полугодиште 

иновирање наставе - организовање огледних часова 
недеља спорта   

према потреби начин увођења приправника у наставу;   

према могућностима стручно усавршавање током године – семинари, трибине…   

октобар 

Разматрање структуре одељења - идентификација ученика за појачану образ 
подршку 

у сарадњи са 

одељењским 
старешинама 

Организовање спортских активностима школе  
  

к
в
а
р

т
а

л
а

н
о

 

Праћење оставрености постављених образовних циљева и задатака и образовних 

стандарда и успеха ученика и одељења; 

  

Предлог мера за унапређење усвајања образовних стандарда 
  

Идентификација ученика са слабим постигнућима - предлог мера за побољшање 

успеха праћење ефеката 

  

Идентификација ученика са изузетним постигнућима и предлог мера за рад са 
њима;   

п
о

л
у
го

д
ш

њ
е 

Предлог закључних оцена 
у сарадњи са 

одељењским већима 

Полугодишње процењивање остварености образовних стандарда 
  

Анализа остварених наставних и ваннастваних програма рада 
  

Посета 4.разредима 
у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 
4.разреда 

Организовање спортских активности 
  

а
п

р
и

л
 

м
а

ј 

припрема ученика за такмичење, праћење успеха ученика на такмичењима 
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Предлог уџбеника за наредну школску годину 

у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 

мај 

Организовање спортских активности 
  

Предлог ученика за посебне дипломе - 8. разред 

у сарадњи са 

одење.старешинама 

8.разреда 

го
д
и

ш
њ

е 

Предлог закључних оцена 
у сарадњи са 
одељењским већима 

Припрема и организовање годишњих процена остварености образовних стандарда 
  

Анализа остварених наставних и ваннастваних програма рада 
  

Организовање спортских активности 
  

јун Предлог ученика за похвалу за изузетно постугнућа из одређеног предмета 
у сарадњи са 

одељењским 
старешинама 

ју
н

 а
в
гу

с
т

 

Упућивање ученика на полагање поправних и разредних испита и организовање 

припремне наставе 
у сарадњи са 

одељењским 
старешинама 

август 

Конципирање извештаја о раду већа, извештаја о стручном усавршавању – на 

основу индивидуалних извештаја и конципирање плана рада за наредну годину   

Упућивање ученика на полагање поправних и разредних испита у августовском 

року и организовање припремне наставе 
у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 

Оцена рада већа, прелдог мера за унапређење   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

 

Оквиран број састанака: 5 (по потреби више); записници се воде електронски, а 

достављају се на имејл школе и по потреби штампају. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ  ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ 

месец активност напомена 

с
е
п

т
е

м
б
а

р
 

Усвајање програма рада за школску 2021/22; избор руководиоца  већа   
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Постављање образовних циљева и задатака и образовних стандарда - уједначавање 
  

Израда глобалних и договор око динамике израде оперативних планова рада   

Договор око критеријума, начина, динамике, оцењивање -припрема полугодишњег 

плана динамике оцењивања и праћења напредовања 
у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 

Припрема и споровођење иницијалног процењивања - разматрање резултата 
  

План посете часовима 4. разреда – у складу са наставним планом и порграмом за 4. 

разред У складу са 

предметним 
наставницима 

Конципирање понуде слободних активности   

Програм стручног усавршавање – на основу индивидуалних планова   

Договор у вези са приоритеним задацима стручног усавршавања  
  

по договру –  

за свако полугодиште 
иновирање наставе - организовање огледних часова 

  

према потреби начин увођења приправника у наставу;   

према могућностима стручно усавршавање током године – семинари, трибине…   

октобар 

Разматрање структуре одељења - идентификација ученика за појачану образ подршку 
у сарадњи са 

одељењским 
старешинама 

учешће у културним активностима школе - приредбе, изложбе, школски часопис.. 
  

к
в
а
р

т
а

л
а

н
о

 

Праћење оставрености постављених образовних циљева и задатака и образовних 

стандарда и успеха ученика и одељења; 

  

Предлог мера за унапређење усвајања образовних стандарда 
  

Идентификација ученика са слабим постигнућима и недовољним оценама - предлог 

мера за побољшање успеха праћење ефеката 

  

Идентификација ученика са изузетним постигнућима и предлог мера за рад са њима; 
  

п
о

л
у
го

д
ш

њ
е 

Предлог закључних оцена 
у сарадњи са 
одељењским 

већима 

Полугодишње процењивање остварености образовних стандарда 
  

Анализа остварених наставних и ваннастваних програма рада 
  

Упућивање ученика на допунску наставу током зимског распуста 
у сарадњи са 

одељењским 
старешинама 

Посета 4.разредима 
у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 
4.разреда 
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учешће у културним активностима школе - приредбе, изложбе, школски часопис.. 
  

а
п

р
и

л
 м

а
ј припрема ученика за такмичење, праћење успеха ученика на такмичењима – 4.разред 

  

Предлог уџбеника за наредну школску годину 
у сарадњи са 
одељењским 

старешинама 

организовање додатне наставе 4. разред   

мај учешће у културним активностима школе - приредбе, изложбе, школски часопис.. 
  

го
д
и

ш
њ

е 

Предлог закључних оцена 
у сарадњи са 
одељењским 

већима 

Припрема и организовање годишњих процена остварености образовних стандарда 
  

Анализа остварених наставних и ваннастваних програма рада 
  

учешће у културним активностима школе - приредбе, изложбе, школски часопис.. 
  

јун Предлог ученика за похвалу за изузетно постугнућа из одређеног предмета 
у сарадњи са 
одељењским 

старешинама 

ју
н

 а
в
гу

с
т

 

Упућивање ученика на полагање поправних и разредних испита и организовање 
припремне наставе 

у сарадњи са 
одељењским 

старешинама 

август 

Конципирање извештаја о раду већа, извештаја о стручном усавршавању – на основу 
индивидуалних извештаја и конципирање плана рада за наредну годину   

Упућивање ученика на полагање поправних и разредних испита у августовском року и 

организовање припремне наставе 
у сарадњи са 

одељењским 

старешинама 

Оцена рада већа, прелдог мера за унапређење   
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ПРОГРАМ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
Актив у раду користи Стандарде квалитета рада васпитно-образовних установа и 

Приручник за самовредновање рада школе, а основни документ рада им је Развојни план 

школе – за период 2021/22.г.-2025/26.г. Уз чланове актива, планирани су и представници 

Ученичког парламента, Савета родитеља и локалне самоуправе. О раду актива 

руководилац води записник. 

 

Састав тима за развојно планирање 

Руководилац Чланови 

Наташа Бацковић 

(мења Јелену 

Журбан) 

Стручни сарадник: Наташа Бацковић,  

Наставници: Славољуб Радосављевић, Даниел Мунћан, Бенони 

Букур, Нада Шакић, Јелена Анћуфејев; 

Представник савета родитеља – Нанић Даријан; 

Представник локалне самоуправе- Драгана Линдо, Викторија 

Секешан  

Представници ученичког парламента 

 

месец Садржај носилац 

се
п

т
ем

б
а

р
 

Упознавање чланова стручног актива са програмом рада за школску 

2021/22; 

ч
ла

н
о

ви
, 

р
ук

о
во

д
и

ла
ц

 

 

Разматрање и усвајање Извештаја, разматрање и доношење Развојног 

плана – наставничко веће, педагошки колегијум ШО 

Разматрање усаглашености РПа са осталим школским документима; 

Анализа Стандарда квалитета рада установа, области и стратегије 

самовредновања две кључне области планиране за школску 2021/22 –

(март, април); 

 

Одређење динамике и статегије праћења примене РП за 2021/22.г.; 

к
ва

р
т

а
лн

о
 

Анализа реализације Развојног плана - извештај; 

ч
ла

н
о

ви
 р

ук
о

во
д
и

ла
ц

 

Упознавање директора са процесом самовредновања, као и 

реализацијом Развојног плана школе – подношење извештаја (у циљу 

упознавања ШО, директора, наставничког већа и Савета родитеља) ; 

Припрема и реализација самовредновања једне кључне области – 

припрема извештаја и акционог плана  

м
а

р
т

, 
а

п
р

и
л Анализа добијених података и припрема извештаја и акционог плана 

– подношење извештаја директору школе; 

ч
ла

н
о

ви
 

Анализа рада актива; 

ју
н
 Извештај о раду актива; 

чланови 
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а
вг

ус
т

 Конципирање извештаја о раду актива; 
чланови, 

руководилац Учешће у изради ГПРШ-а; 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
Руководилац актива доставња благовремено директору записник са седница, и на тај начин 

се врши праћење. 

 

руководилац Чланови 
Бранка Вуковић Стручни сарадник: Наташа Бацковић 

Наставници: Славица Станојевић, Паулина Кркобабић, Фируца 

Блаж, Катарина Васиљевић, Бранка Вуковић, Даниел Мунћан, Лери 

Менгер,  Ливиус Смољан, Александра Стојковић, Борис Ђурђев 

 

месец Садржај носилац 

се
еп

т
ем

б
а

р
 Упознавање чланова стручног актива са програмом рада за 

школску 2021/22; 

ч
ла

н
о

ви
, 

р
ук

о
во

д
и

ла
ц
 

Анализа корелације Развојног плана, Годишњег плана рада 

школе и Школског програма рада. 

о
к
т

о
б

а
р
 

Анализа садржаја оперативних планова наставника – у сарадњи 

са наставнциима; 

ч
ла

н
о

ви
, 

р
ук

о
во

д
и

ла
ц

 

Утврђивање стратегије и динамике праћења реализације 

Школског програма рада и остварености планираних 

образовних стандарда и нивоа постигнућа – у сарадњи са 

руководицима СВ – наставни предмети; 

к
ва

р
т

а
лн

о
 

Договор око реализације екскурзија/програма наставе у 

природи и организовање школских приредби и манифестација -  

у сарадњи са руководицома ОВ и прогрма ашколских приредби 

и манифестација; 

ч
ла

н
о

ви
, 

р
ук

о
во

д
и

ла
ц

 

Праћење успеха ученика и остварености активности 

планираних ГПРШом – у сарадњи са руквоодицима ОВ и СВ-

наставни предмети; 

Праћење остварености образовних стандарда и нивоа 

постигнућа – у сарадњи са руководиоцима СВ-наставни 

предмети и програма за примену образовних стандарда; 

Предлог мера за унапређење реализације ШПР-а и ГПРШ-а; 
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Предлог мера за унепређење праћења остварености образовних 

стандарда и нивоа постигнућа; 

Информисање директора и осталих заинтересованих о току 

реализације планираних активности и остварености образовних 

стандарда; 

децембар, 

јануар 

Праћење културних активности школе – у сарадњи са 

руководицем програма школских приредби и манифестација; 
чланови, 

руководилац 

Током 

године 

Праћење организовања школских приредби и манифестација – у 

сарадњи са руководицоме програма школских приредби и 

манифестација; 
 

Праћење припреме за полагање завршних испита; 

ју
н
 

Анализа реализације ШПР-а и ГПРШ-а; 

ч
ла

н
о

ви
, 

р
ук

о
во

д
и

ла
ц

 

Анализа успеха и владања ученика и остварености образовних 

стандардаи нивоа постигнућа – у сарадњи са руководицома СВ 

–наставни предмети и ОВ; 

Анализа резултата на завршном испиту; 

Анализа рада актива; 

Анализа успеха на поправним и разредним испитима; 

а
вг

ус
т

 

Извештај о раду актива – Извештај о раду школе за 2021/22.г.; 
чланови, 

руководилац Учешће у изради Годишњег програма рада школе 
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ПРОГРАМ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

руководилац Чланови 

Петар 

Гланда 

 

Председници свих стручних већа и стручних актива, кординатори 

стручних тимова и стручни сарадници у школи. 

 

 

месец Садржај Носилац 

се
еп

т
ем

б
а

р
 Упознавање чланова педагошког колегијума са 

програмом рада за школску 2021/22; 

ч
ла

н
о

ви
, 

р
ук

о
во

д
и

ла
ц

 

Анализа корелације Развојног плана, Годишњег 

плана рада школе и Школског програма рада. 

о
к
т

о
б

а
р
 

Анализа садржаја оперативних планова наставника – 

у сарадњи са наставнциима – предлог унапређења; 

ч
ла

н
о

ви
, 

р
ук

о
во

д
и

ла
ц

 

Утврђивање стратегије и динамике праћења 

реализације Школског програма рада и остварености 

планираних образовних стандарда и нивоа 

постигнућа – у сарадњи са руководицима СВ – 

наставни предмети; 

 

Разматрање стручног усавршавања – планова и 

договор око праћења реализације 

новембар/децембар; 

март/април 

 

Праћење реализације обавезних часова;  – у сарадњи 

са стручним сарадником  

Стручни 

сарадник, 

директор 

По организовању 

 

Праћење иновирања наставе – барем 2 огледна / 

угледна часа по полугодишту 

септембар, октобар, 

децембар, март, јун 

 

Преглед педагошке документације – у сарадњи са 

стручним сарадником; 

квартално 

Праћење успеха ученика и остварености активности 

планираних ГПРШом – у сарадњи са руководицима 

ОВ и СВ-наставни предмети; - посебно ваннставне 

активности 
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Праћење остварености образовних стандарда и нивоа 

постигнућа – у сарадњи са руководиоцима СВ-

наставни предмети и програма за примену 

образовних стандарда; 

Разматрање мера подршке – посебно 

индивидуализација; 

Доношење ИОПа – по потреби, у складу са 

регулативом 

Предлог мера за унапређење реализације ШПР-а и 

ГПРШ-а; 

Предлог мера за унепређење праћења остварености 

образовних стандарда и нивоа постигнућа; 

Информисање директора и осталих заинтересованих 

о току реализације планираних активности и 

остварености образовних стандарда; 

децембар, јануар 

Праћење културних активности школе – у сарадњи 

са руководицем програма школских приредби и 

манифестација; 

чланови, 

руководилац 

3, 4.квартал  Праћење успеха ученика на такмичењима; 

2. полугодиште 

Праћење организовања школских приредби и 

манифестација – у сарадњи са руководицоме 

програма школских приредби и манифестација; 

Праћење припреме за полагање завршних испита; 

ју
н
 

Анализа реализације ШПР-а и ГПРШ-а; 

ч
ла

н
о

ви
, 

р
ук

о
во

д
и

ла
ц

 Анализа успеха и владања ученика и остварености 

образовних стандардаи нивоа постигнућа – у 

сарадњи са руководицома СВ –наставни предмети и 

ОВ; 

Анализа резултата на завршном испиту; 

Анализа рада колегијума; 

Анализа успеха на поправним и разредним 

испитима; 

а
вг

ус
т

 Извештај о раду актива – Извештај о раду школе за 

2021/22.г.; 
чланови, 

руководилац Учешће у изради Годишњег програма рада школе 
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12. ДЕО РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА 2021/22.г. 

ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА 
 

Развојни план обухвата период од 2021/22. до 2025/26., и активности су разврстане према 

областима на основу анализе Стандарда квалитета рада васпитно-образовних установа. 

Детаљнији приказ динамике и задужења, односно носилаца, налази се у Развојном плану. 

Издвојене су активности које се планирају према школским годинама: 

 

САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Садржај активности Кључна област 1 – Програмирање, планирање и 

извештавање 

Временска динамика Школска 2021/22. година 

Облици и методе рада Анкете, скале процене, анализа релевантне 

документације 

Носици активности Актив за развојно планирање,тим за 

самовредновање  

Начин праћења Извештај о раду тимова; Извештај о раду школе  

 

Садржај активности Кључна област 2 – Настава и учење 

Временска динамика Школска 2022/23. година 

Облици и методе рада Анкете, скале процене, анализа релевантне 

документације, посматрање и евалуација часова 

Носици активности Актив за развојно планирање,тим за самовредновање  

Начин праћења Извештај о раду тимова; Извештај о раду школе  

 

Садржај активности Кључна област 3 – Образовна постигнућа ученика 

Временска динамика Школска 2023/24. година 

Облици и методе рада Анкете, скале процене, анализа релевантне 

документације 

Носици активности Актив за развојно планирање,тим за самовредновање  

Начин праћења Извештај о раду тимова; Извештај о раду школе  

 

Садржај активности Кључна област 4 – Подршка ученицима 

Временска динамика Школска 2024/25. година 

Облици и методе рада Анкете, скале процене, анализа релевантне 

документације, посматрање и евалуација часова 

Носици активности Актив за развојно планирање,тим за самовредновање  

Начин праћења Извештај о раду тимова; Извештај о раду школе  

  

Садржај активности Кључна област 5 – Етос и Кључна област 6 – 

Организација рада школе, управљање људским и 

материјалним ресурсима 

Временска динамика Анкете, скале процене, анализа релевантне 

документације 

Облици и методе рада Школска 2025/26. година 
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13. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА 

План рада стручног сарадника – школског педагога 
 

Активности по областима рада Динамика 

рада 

Сарадници 

I Планирање и програмирање 
 

 

 

 

 

1.Учешће у изради годишњег програма рада установе;  VIII-IX 

 

Директор 

 

2. Израда годишњег програма рада педагога;  VIII-IX 

 

 

 

3. Учешће у изради планова за обележавање 

манифестација и сарадње са друштвеном средином;  

VIII 

 

 

Директор 

 

 

4. Помоћ наставном особљу у програмирању в-о рада и 

развијању програма; 

Током 

године 

Наставници 

5. Израда месечних планова рада педагога; До 5. у 

месецу 

 

 

6. Учешће у формирању одељења група; VIII-IX Директор и 

наставници 

7. Спровођење мини истраживања у установи; Током 

године 

 

 

 

8. Координисање у припреми ИОП за ученике; По потреби, 

а најмање 2 

пута 

годишње 

ОС, предметни 

наставници, 

родитељи, ИРК 

9.Учествовање у писању пројеката установе. По потреби Директор, локална 

заједница 

II Праћење и вредновање васпитно-образовног рада Динамика 

рада 

Сарадници 

Носици активности Актив за развојно планирање,тим за самовредновање  

Начин праћења Извештај о раду тимова; Извештај о раду школе  
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1. Рад на развијању и примени инструмената за 

вредновање и самовредновање различитих области и 

активности рада установе; 

 

По потреби 

 

2. Учешће у изради годишњег извештаја о раду установе;  VIII 

 

Директор 

 

3. Праћење и евалуација педагошке документације 

наставника; 

Током 

године 

Наставници,директо

р 

4. Аналитичко-истраживачки рад; Током 

године 

 

5. Израда инструмената за праћење о-в рада IX, X  

6. Праћење примене ИОП-а и мера индивидуализације  Током 

године 

ОС,наставници, 

родитељи 

7.Праћење и анализа успеха и дисциплине ученика у 

класификационим периодима 

квартали и 

полугодишт

а 

ОС 

IIIРад са наставницима Динамика 

рада 

Сарадници 

1. Пружање помоћи наставницима на конкретизовању и 

операционализовању циљева и задатака образовно-

васпитног рада; 

IX и током 

године 

 

 

 

Наставници 

2. 

Мотивисањенаставниканаконтинуираностручноусавршава

ње;  

По потреби 

 

Наставници 

3. Анализа реализације праћених часова и давање 

предлога за њихово унапређење;  

 

Током 

године 

 

 

Наставници 

4. Праћење начина вођења педагошке документације 

наставника са писаним запажањима;  

3 пута 

годишње 

 

Наставници 

5. Оснаживање наставника за тимски рад; Свакодневн

о 

 

Наставници 
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6. Пружање помоћи наставницима у примени различитих 

техника и поступака евалуације и самоевалуације;  

По потреби Наставници 

7. Пружање стручне помоћи наставном особљу у стварању 

повољне психолошке климе за остваривање васпитно-

образовног рада;  

Свакодневн

о 

Наставници 

8. Увођење иновација у васпитно-образовни рад на основу 

научних сазнања о развоју деце, а кроз инструктивни рад 

са наставним особљем; 

 

Током 

године 

 

IV Рад са ученицима 

 
Динамика 

рада 

Сарадници 

1.Тестирање ученика за упис у 1.разред; април-мај ПУ, родитељи 

 

2. Учешће у организацији уписа ученика и праћења 

адаптације; 

IX и по 

потреби 

 

Директор, 

наставници 

 

3. Саветодавни рад са ученицима-индивидуално и кроз 

одељенску заједницу; 

Током 

године 

Наставници, 

родитељи 

4. Рад на остваривању права детета и заступању најбољих 

интереса детета, подстицање позитивне климе у одељењу, 

саветодавни рад са учеником и породицом; 

Током 

године 

 

 

 

 

Наставници, 

родитељи 

 

 

 

 

5. Стварање оптималних услова за индивидуални развој 

ученика и пружање помоћи и подршке;  

 

 

IX и током 

године 

Наставници 

6. Рад на професионалној орјентацији ученика-

индивидуално и групно; 

Током 

године 

 

 

 

 

Наставници, 

родитељи 

 

 

 

 



Годишњи план рада школе за школску 2021/22.г. 

 98 

7. Руковођење радом ученичког парламента; Током 

године 

 

Наставници 

8.Учествовање у изради педагошког профила ученика 

којима је потребна додатна подршка; 

По потреби ОС,родитељи 

9. Учествовање у појачаном васпитном раду са ученицима 

који показују проблеме у понашању 

По потреби ОС,директор 

VРад са родитељима/старатељима 

 
Динамика 

рада 

Сарадници 

1. Помоћ наставницима у остваривању сарадње са 

породицом;  

Током 

године 

 

 

Наставници 

2. Помоћ у припремању и реализацији родитељских 

састанака;  

Током 

године 

 

Наставници 

3. Саветодавни рад са родитељима - пружање подршке 

родитељима у раду са ученицима; 

 

 

Током 

године 

 

 

 

Родитељи 

 

4. Организовање радионица са родитељима, тематских 

садржаја; 

 

IX и по 

потреби 

Родитељи 

5. Сарадња са родитељима у циљу прикупљања података о 

деци; 

IX и током 

године 

Родитељи 

6.Учешће у раду Савета родитеља По потреби Чланови Савета 

родитеља 

VI Рад са директором, педагошким асистентима Динамика 

рада 

Сарадници 
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1.Сарадња са директором у изради стратешких 

докумената; 

IX и током 

године 

Секретар школе 

2.Сарадња са директором у оквиру сада стручних органа и 

тимова; 

IX и током 

године 

Наставници 

3. Сарадња са директором у подели одељења и 

старешинстава; 

IX и током 

године 

 

4.Координација у раду педагошког асистента у раду са 

ученицима којима је потребна додатна подршка; 

IX и током 

године 

 

VII Рад у стручним органима и тимовима Динамика 

рада 

Сарадници 

1.Учествовање у раду Наставничког већа и Педагошког 

колегијума 

Током 

године 

Наставници,директо

р 

2.Учествовање у раду тимова и актива Током 

године 

Наставници,директо

р 

VIII Сарадња са друштвеном средином 
 

Динамика 

рада 

Сарадници 

1. Сарадња са Установама здравствене и социјалне 

заштите деце; 

По потреби 

 

 

 

2. Сарадња са установама културе     (Културни центар, 

Градска библиотека, Градска галерија); 

 

Током 

године 

 

 

3. Сарадња са Националном службом за запошљавање; Април/мај ОС 

IX Педагошка документација Динамика 

рада 

Сарадници 

1. Вођење личне документације (планови рада и 

извештаји); 

Свакодневн

о 

 

2. Прикупљање података о ученицима и чување 

материјала који садржи личне податке о деци; 

 

По потреби 

 

 

3. Припрема за послове предвиђене годишњим програмом 

и оперативним плановима рада; 

 

Током 

године 
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4.  Евиденција о раду са ученицима и родитељима; 

 

 

Током 

године 

 

5. Анализе извршених истраживања. По потреби  

 

 

 

План рада стручног сарадника –библиотекара 
 

 ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕСАДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

 НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

СЕПТЕМБАР 

1.Израдагодишњегпрограмарада 
2.Одабирањеиприпремањелитературеи 
другеграђезаразнеобразовно-васпитне 
активности 
3.Планирањенабавкенових књига 
4.ОбележавањеЕвропскогдана страних 
језика26.септембра 
5.Евидентирањеновихкњига 
6.Издавањекњига 
7.Сарадњаса библиотекомВладимировац у 
погледу посетеђака ињиховогучлањења 

Библиотекар 
Педагог 
Директор 
Стручно 
већестраних 
језика 

ОКТОБАР 

 
1.Сарадњасанаставнициманапромовисању 
читања 
2.Организовањенаставнихчасовау 
библиотеци 
3.ПосетаСајму књига 
4.Издавањекњига,вођењеевиденције 
 

Библиотекар 
Наставници 

 

 

 
 

НОВЕМБАР 

 
1.Коришћењересурсабиблиотекеу процесу 
наставеистручногусавршавања 
наставника 
2.Пружањепомоћиученицимау припремии 
обрадизадатетеме 
3.Припремаизложбео ВукуКараџићу 
4.Издавањекњига,вођење евиденције 

Библиотекар 
Наставници 
Педагог 
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ДЕЦЕМБАР 

 
1.Навикавањеученика дапажљиво користе 
ичувају библиотечкуграђу 
2.Сарадњасанаставнициманапромовисању 
читања 
3.Издавањекњига,вођењеевиденције 

Библиотекар 
Наставници 

 ЈАНУАР  1. Учешће у културним активностима 

школе 

2. Учешће у припреми за Дан Светог Саве 

3. Издавање књига, вођење евиденције 

Библиотекар 

ФЕБРУАР   

1. Припрема изложби и културних 

догађаја 

2. Сарадња са Сеоском библиотеком места 

3. Стручно усавршавање- праћење стручне 

 литературе 

4. Издавање књига, вођење евиденције 

Библиотекар 

МАРТ   

1. Помоћ наставницима око одржавања 

 часова 

2. Издавање књига, вођење евиденције 

3. Учешће у културним активностима 

школе 

Библиотекар 

АПРИЛ   

1. Обележавање Светског дана књиге 

2. 23. априла 

3. Праћење читаности књига 

4. Издавање књига, вођење евиденције 

Библиотекар 

 Наставници 

МАЈ   

1. Сарадња са надставницима на 

 промовисању читања 

2. Вођење документације о раду школске 

 библиотеке 

3. Издавање књига, вођење евиденције 

Библиотекар 

ЈУН   

1. Израда годишњег извештаја о раду 

 библиотеке и библиотекара 

2. Текући послови 

3. Враћање књига у библиотеку 

Библиотекар 

АВГУСТ   

1. Анализа рада школске библиотеке у 

току 

 школске године и завршавање Летописа 

2. Текући послови- припрема за нову 

школску 

 годину 

Библиотекар 

 Наставници 
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14. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Назив ученичке организације Задужења: 

Ученички парламент Мирјана Лазић 

Подмладак Црвеног крста 
1.-4.-Бенони Букур, 

5.-8.- Адриан Јерина 

Дечји савез Нада Шакић 

 

Рад ученичких органзација ослања се пре свега на функционисање Ученичког 

парламента, а своје циљеве остварује у односу на основне поставке Развојног плана за 

период 2021/22.г.-2025/26.г. Реализација програма ученичких организација се води кроз 

записнике у електронском облику. 

 

 

 

ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

Чланови: 

VII р.- Mарио Димитрије, Стефан Цинцар, Вања Васиљевић, Мирјана Иван 

VIII р.- Андреи Ардељан, Емилиа Михаела Секешан, Катарина Петровић, Лука Цвијетић, 

Марија Попадић, Душан Марић. 

 

месец Садржај рада носилац 

се
п

те
м

б
ар

 

Усвајање пословника о раду, избор нових чланова 

Парламента и усвајање програма рад; 

ч
л
ан

о
в
и

, 
р

у
к
о

в
о

д
и

л
а
ц

 

Анализа рада претходне школске године; 

Избор председника и представника за стручне органе 

школе; 

октобар 

Учешће у обележавању Дечје недеље – конципирање 

програма; 

руководилац 

Анализа приоритених проблема у школи – у сарадњи са 

стручном службом, директором 

к
в
ар

та
л

н
о

 

Упознавање директора , ШО и СР са радом Уч. 

Парламента учешће на седницама ШО 

у
 с

ар
ад

њ
и

 

са
 

р
у

к
о

в
о

д
и

о

ц
и

м
а 

ти
м

о
в
а,

 

ак
ти

в
а 

и
л
и

 

п
о

р
гр

ам
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Учешће представника у раду стручних органа школе; 

Учешће у анализи успеха и посебно владања ученика - 

предлози за унапређења успешности; 

Учешће у анализи остваривања активности планираних 

ГПРШом и ШПРом - посебно ваннаставних - предлог 

мера за унапређење ваннаставне понуде школе и 

организовање културних и спортских манифестације 

Упознавање колектива и управе школе са идејним 

решењима у вези са идентификованим проблемима – 

приоритет уређење простора за учење; 

децембар-

јануар, мај-јун 

Учешће у организацији школских приредбама и 

манифестацијама – приоритет богаћење понуде; 
у сарадњи са 

руководиоца 

програма 

По реализовању 

истраживање 

Анализа резултата истраживања у које су укључени 

ученици – насиље, квалитет времена проведеног у школи 

и сл 

Стручна служба 

ап
р

и
л
, 

ју
н

 Предлози ученика у веи са предложеним изборним 

предметима, уџбеницима и ваннаставним активностима 

за наредну годину; 
ч

л
ан

о
в
и

, 

р
у

к
о

в
о

д
и

л
а
ц

 

 Ј
у

н
, 

ав
гу

ст
 

Оцена рада Парламента, припрема извештаја о раду и 

припрема прогама за следећу годину 

  

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА ДЕЧЈЕГ САВЕЗА 
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Напомена: Дечји савез ће се укључивати и у обележавање значајнијих датума у сарадњи са 

Програмом здравствене превенције, спортских активности и школских приредби и 

манифестација 

 

                 Садржај рада  носилац       Месец 

Упознавање са програмом рада за текућу 

годину Руководилац 

септембар 

 

Избор представника одељења 

Ос 

Обележавање Дечје недеље на нивоу 

одељења и школе  

Руководилац, ос 

 Октобар 

Хуманитарна акција Деца деци (школског 

прибора, играчака) у оквиру Дечје недеље 

чланови 

Пријем првака у Дечји савез у оквиру Дечје 

недеље 

Промоција Дечјих права на нивоу одељења 

(кроз рад одељењске заједнице) – 

корелација са програмом упознавања и 

примене конвенције УН о дечјим правима Чланови, 

руководилац Новембар и децембар 

Сарадња у активностима уч.парламента 

чланови 

Новембар-

децембар;фебруар, 

март-април 

Учешће у организацији школских приредби 

и манифестација 

Чланови 

руководилац 

Децембар, јануар,  мај, 

јун 

Презентација рада ваннаставних активности 

школе – секција, и сл.; 
Чланови, 

руковидиоци 

секција, ос Март  
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Промоција ученика који су постигли успехе 

у учењу и на такмичењима 

Чланови, ос Мај и јун 

 

 

 

ПЛАН РАДА ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА 
 
Напомена: Подмладак Црвеног крста ће се укључивати и у обележавање значајнијих 

датума у сарадњи са Програмом здравствене превенције, спортских активности и 

школских приредби и манифестација; Према могућностима ће се реализовати и обука за 

прву помоћ. 

                 Садржај рада  Носиоци       Месец 

Упознавање ученика са радом Црвеног крста; руководилац 

септембар 

Учлањење ученика у подмлатак Црвеног 

крста; 

руководилац, 

одељењски 

старешина; 
Учешће у хуманитарној акцији Деца Деци у 

оквиру Дечје недеље октобар 

Припрема и реализација обуке за прву помоћ руководилац 

током године, а 

према календару 

Учешће у обележавању значајнијих датума у 

складу са календаром здравља и програм 

здравственог васпитања ученика 

Учешће у такмичењима које организује 

Црвени крст 

руководилац, 

чланови 

октобар, април 

евалуација рада подмлатка 

јун 

Израда програма за наредну школску годину руководилац 

август 
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15. ПЛАНОВИ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 
Посебни програми одабрани су према потребама школе, а у складу са општим 

циљевима васпитања и образовања, циљевима који произилазе из Акционог плана, 

Школског програма рада и Извештаја о раду школе за школску 2020/21. 

 

 

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
Стручни тим за инклузивно образовање укључује и формирање тима за пружање 

додатне подршке појединачним ученицима укљученим у пружање додатне подрше. 

Такође, активно сарађује са родитељима ученика, педагошким колегијумом, педагошким 

асистентима, ИРК, односно стручним сарадницима школе, 

 

Чланови Наставници разредне/предметне наставе; Одељењске старешине; 

Мирјана Лазић, Лери Менгер, Славица Станојевић, Љубица 

Павловић,  Маринел Чолока, Миланка Слијепчевић, Радмила 

Гајић, Иво Торбица, Адриан Јерина; 

 Стручни сарадник- Наташа Бацковић; 

Родитељи ученика; 

Педагошки асистенти. 

Руководилац Мирјана Лазић 

 

месец 
Садржај рада носилац 

се
п

т
ем

б
а

р
 

Разматрање програма рада тима и избор руководиоца 

р
ук

о
во

д
и
ла

ц
, 
ч
ла

н
о
ви

 

Анализа корелације са радом осталим органа школе; 

Анализа програмских докумената школе за шк. 2021/22– 

посебно у односу на начин праћења напредовања ученика 

(образ.Стандарди и нивои постигнућа) – ради утврђивања 

начина идентификације ученика којима је потребна додатна 

подршка; 

октобар 

Анализа структуре одељења – посебно поновци, 1., 5. разред – 

идентификација ученика којима је потребна додатна подршка; 

Анализа мера индивидуализације – према извештајима о.с. 

р
ук

о
во

д
и
ла

ц
, 
у 

са
р
а
д

њ
и
 с

а
 О

В
 

к
ва

р
т

а
лн

о
 

Анализа напредовања ученика - у односу на постигнут успех; 

оствареност образовних стандарда– ради утврђивања начина 

идентификације ученика којима је потребна додатна подршка; 

Праћење адаптације ученика 1. и 5. разреда и понављача– ради 

утврђивања начина идентификације ученика којима је 

потребна додатна подршка; 

Разматрање предлога одељењских већа – ученици којима је 

потребно пружање додатне подршке; 

Разматрање предлога одељењских већа – ученици са изузетним 

способностима; 
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Предлог ученика за мере допунске подршке . 

индивидуализацију и индивидуални рад као корак ка ИОП-у; 

Сарадња са осталим стручним органима; 

Извештавање о раду директора и ШО; 

п
о

 п
о

т
р

еб
и
 

Консултовање интерресорне комисије; 

у сарадњи са 

стручним 

сарадником 

Консултовање стручњака-логопеда – током године; 

Кораци ка ИОП-у – одржавање барем једног предавања за 

наставнике током године на ову тему (у сарадњи са 

логопедом); 

м
а

р
т

-м
а

ј Анализа успеха ученика на такмичењима – прикупљање 

информација о ученицима са изузетним способностима; 

у 
са

р
а
д

њ
и
 

са
 О

В
 

а
п

р
и

л-
ју

н
 Тестирање ученика приликом уписа у први разред – 

прикупљање информација од родитеља и ПУ – разматрање 

извештаја стручног сарадника о уписним активностима ради 

припреме начина прилагођавања у случају утврђене потребе за 

додатном подршком; 

у сарадњи са 

стручним 

сарадником 

ју
н
 Анализа успеха на завршним испитима; 

у сарадњи са 

ОВ 

ју
н
, 

а
вг

ус
т

 Анализа успеха на поправним и разредним испитима; 

а
вг

ус
т

 Евалуација и изветај о раду програма тима; 

ч
ла

н
о
ви

 

Припрема програма за наредну школску годину; 

 

 

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

 
 

Чланови Тима за професионални развој ОШ „Први мај“ Владимировац: 

1. Даниел Мунћан – наставник биологије (координатор) 

2. Директор-Петар Гланда,  

3. Стручни сарадник- Наташа Бацковић (мења Јелену Журбан),  

4. Руководиоци већа- Љубица Павловић, Нада Шакић, Јон Ивашку, Паулина 

Кркобабић, Славољуб Радосављевић, Петар Бокшан, Ливиус Смољан, Адриан 

Јерина, Лери Менгер. 

 

САДРЖАЈ  РЕАЛИЗАТОР ОБЛИК  ВРЕМЕ  ОБУХВАЋЕНИ 

НАСТАВНИЦИ 
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Сачињавање 

програма за 

2021/2022 

Тим 
Писмено 

извештавање 
Август 

Тим за 

професионални 

развој 

Анализа 

документа о 

сталном 

стручном 

усавршавању 

Ти за 

професионални 

развој 

Аналитичко-

дескриптивни 

метод 

Септембар Сви наставници 

Сачињавање 

списак за 

пријављивање 

наставне теме, 

тимског, 

угледног часа 

који це се 

одрати у 

одређеном дану 

и одељењу за 

целу годину 

Тим за 

професионални 

развој 

 Септембар Сви наставници 

Информисање 

наставника о 

новинама у 

облсти стручног 

усавршавања и 

семинарима, 

трибинама и 

другим 

облицима  стр. 

Усаврш, који се 

организују  

 

Писмено и 

електронско 

информисање 

Током године Сви наставници 

Анализа са 

дискусијом о 

рализованим 

садржајима у 

токоу месеца 

Тим за 

професионални 

развој 

Аналитичко-

дескриптивни 

метод 

Септембар –Јун  

Одвијање 

угледних часова 

са дискусијом и 

анализом, 

евиденција 

присутних и 

реализатора 

Тим за 

професионални 

развој, 

наставници 

Демонстрација Септембар -Јун 
Заинтересовани 

наставници 

Извештавање са 

семинара 

Тим за 

професионални 

развој, 

наставници 

Усмено и 

писмено 

извештавање 

Једном месечно  
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Инклузивно 

образовање и 

индивидуални 

образовни план 

(ИО и ИОП) 

Удружење 

Група мост, 

Београд 

Семинар 
Током школске 

године 

Заинтересовани 

наставници 

Обука 

наставника за 

решавање 

дисциплинских 

пробелма у 

настави 

Регионални 

центар за 

фрофесионални 

развој 

запослених у 

образовању 

Семинар 
Током школске 

године 

Заинтересовани  

нставници 

Праћење 

стручног 

усавршавања 

наставника у 

установи и ван 

ње и 

обавештавање 

колектива 

Даниел Мунћан 

Усмено, 

писмено и 

табеларно 

извештавање 

Септембар –Јун Сви наставници 

Извештај тима 

директору и 

колегијум 

школе о 

реализацији 

досадашњег 

рада 

Даниел Мунћан 

Усмено, 

писмено и 

табеларно 

извештавање 

Свака два 

месеца 
Чланови тима 

Сарадња са 

тимом за 

школско 

самовредновање 

Тим 

Усмено, 

писмено и 

табеларно 

извештавање 

Током године Сви наставници 

Сајам књига   

„Први мај“ 

Владимировац 

 

 
Октобар 

Београд 

Заинтересовани 

наставници 

Саопштења са 

реализованих 

смеинара и 

редавања 

Тим за 

професионални 

развој 

Извепштаји , 

предавања, 

радионице 

Током године 

Сви 

заинтересовани 

наставни 

Евалуација рада 

Тим за 

професионални 

развој 

Тим  за 

професионални 

развој 

Аналитичко-

дескриптивна 

метода 

Јун Сви наставници 

Табеларни 

приказ стручног 

усавршавања у 

текућој и 

наредној 

Даниел Мунћан Аналитичко-

дескриптивна 

метода 

Јун  Сви наставници 
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ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД 
ЗАНЕМАРИВАЊА, ЗЛОСТАВЉАЊА И НАСИЉА 

 

руководилац 
Чланови Представници запослених- Ливиус Смољан, Славица 

Станојевић, Славољуб Радосављевић; 

Представници родитеља - Даријан Нанић, Марија 

Милетић, Данијела Секешан; 

Представници локалне самоуправе-Драгана Линдо, 

Викторија Секешан; 

Представници ученичког парламента 

Руководилац Славољуб Радосављевић 

м   АКТИВНОСТ корелација 

се
п

те
м

б
ар

 

Конципирање програма рада и избор руководиоца  у сарадњи са 

директором 

Разматрање Приручника за заштиту ученика, Правилиника о 

безбедности 
у сарадњи са 

директором и 

секретаром 

Упознавање родитеља, запослених и ученика са Кућним редом 

школе, начинима превенције и реакције на насиље и унутрашње и 

спољашње мреже заштите – организовање барем једног предвања 

септембар/октобар   

Договор око начина праћења безбедности ученика – анализа 

истраживања безбедности и евидентирања насиља из претходне 

шк године 

у сарадњи са 
директором ис 

тручним 

сарадником 

Одређења приоритета у превенцији насиља - предлог: договор око 

начина промовисања спортских активности и ваннаставних 

активности 

  

о
к
то

б
ар

 

договор  око начина праћења владања, појачаног вапситног рада и 

дисциплинских поступака 

у сарадњи са ОВ 
  

учешће у обележавању Дечје недеље приоритет: спортске активности 

 
у сарадњи са 

педагогом 

новембар/ децембар 

март/април мај/јун 

учешће у праћењу дисциплине и владања ученика  

у сарадњи са ОВ 

школској 

години 
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учешће у примени и праћењу појачаног васпитног рада, изрицању 

васпитних и васпитно-дисциплинских мера 
у сарадњи са ОВ 

предлог мера за унапређење безбедности у школи 

  

децембар 

анализа анкетирања задовољства родитеља програмом сарадње и 

радом школе - мере унапређења безбедности у школи у сарадњи са ОВ 

и педагогом 

октобар, децембар, 

јануар, април, мај/јун 

учешће у културними активностима школе 

програм 

школских 
приредби и 

манифестација 

 

учешће у обележавању недеље школског спорта приоритет: спортске 

активности 
 

у сарадњи са 

уч.организацијама 

истраживање безбедности у школи истраживање мишљења ученика у сарадњи са 
педагогом 

учешће у спортским активностима школе 

програм шкослког 

спорта 

октобар, децембар, 

фебруар, април 

учешће у активностима ученичких организација 
у сарадњи са 
уч.организацијама 

мај/јун 

разматрање заинтересованости за ваннаставне активности - 

истраживање у циљу богаћења понуде за наредну годину 

истраживање интересовања ученика 
у сарадњи са 

педагогом 

јун август 

процена рада тима 

  

 

У раду тима планира се акивна сарадња са одењеским старешинама, директорм и стручним 

сарадником, односно установама ван школе по потреби – Центар за социјални рад и СУП 

Алибунар. 
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ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА 

И ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНИХ ИСПИТА 
Руководилац: Жанета Мурешан 

 

Програм професионалне оријентације и припреме за завршни испит представља 

интегрисан план, али су њени реализатори одвојени – за програм припреме су релевантни 

наставници предметне наставе, и односи се на 8. разред; док су за програм професионалне 

оријентације релевантни одељењске старешине и стручни сарадника и обухвата ученика и 

родитеље 7.и 8. разреда, и укључује наставак примене програма „Професионална 

оријентација на преласку у средњу школу“. 

 

Садржај активности Носиоци Време реализације 

 Програми представљају интегрални део са програмом сарадње са 

породицом, ЧОС-а, музичке култура и матерњег језика; планира се 

евиденција у портфолију одељења – обавеза одељењских старешина, 

односно организовање барем 2 реална сусрета – у оганизацији вршњачког 

тима. 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

Упознавање ученика са 

разноврним светом занимања  

(значај, врсте, начин 

образовања)  

1.-7.р. 

ЧОС, одељенске 

стрешинекроз редовну 

наставу  

Предметни наставници 

кроз редовну наставу и 

сл. активности. 

Према плану рада ЧОС и 

одговарајућих предмета 

Конципирање програма рада за 

школску 2021/22.г. 

Руководилац програма Септембар 

Одабир чланова вршњачког 

тима; 

У сарадњи са о.с. 8. 

разреда 

Септембар 

Упознавање о.с. 7.р. са 

програмом,  

односно наставака сарадње са 

о.с. 8.р. 

У сарадњи са о.с. 7. и 8. 

разреда 

- саветодавни разговори 

према потреби 

Септембар 

Анализа програма 

професионалне оријентација – 

по наст.јединцима – анексирање 

према потреби 

У сарадњи са о.с. 7. и 8. 

разреда 

Септембар/октобар 

Креирање кутка за 

професионалну оријентацију 

У сарадњи са 

вршњачким тимом 

Октобар 

Праћење примене програма и 

вођења евиденције 

Процена успешности и 

предлог унапређења 

квартално 

Испитивање интересовања 

ученика – средње шкоел и 

рпофесија 

 2/3.квартал 

Организовање барем 1 

родитељског састанка, слободне 

У оквиру професионалне 

оријентације – о.с. 7. и 

По плану 
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активности, 8.р. 

Организовање барем 2 реална 

сусрета 

У сарадњи са 

вршњачким тимом 

3. квартал 

Презентација средњих школа у сарадњи са педагогом 

школе 

Према договору са 

партнерским установама – 

предлог: март Сарадња са Службом за 

запсошљавање  

(информације о траженим и 

суфицитарним занимањима, 

препоруке за професионално 

информисање ученика, 

евентуално предавање) 

Педагог 

Саветодавни разговори са 

ученицима 8. разреда у вези са 

професионалним 

информисањем и начинима 

информисања о изборима 

занимања и начину образовања; 

педагог, одељењске 

старешине 

По потреби, током примене 

програма професионалне 

оријентације 

Праћење припреме за полагање 

завршних испита 

ОС 8. разреда, педагог 2. полугодиште 

Праћење завршених испита и 

уписа у средње школе; 

педагог, одељењске 

старешине 

мај, јун 

Конципирање извештаја и плана 

за наредну шк годину 

педагог Јун-август 

 

 

ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ УЧЕНИКА ЗА ЗАВРШНИ  -  

тим за реализацију завршног испита 

 

Договор око начина припреме 

за полагање завршних испита 

ОС, директор, 

руководиоци СВ из 

области предмета 

Септембар , октобар  

Иницијално порцењивање – 

конципирање, реализација, 

извештаји 

Руководиоци СВ з 

области предмета 

септембар 

Организовање пробног 

завршног испита;  

На основу извештаја 

конципирати програма 

припреме на основу резултата и 

праћења успеха ученика и 

оставрености стандарда 

ОС, директор, 

Руководиоци СВ з 

области предмета 

новембар 

Конципирање програма 

припреме – планови наставника 

Руководиоци СВ з 

области предмета 

Децембар, јануар 

Упућивање родитеља и ученика 

за правилно доношење одлуке о 

ОС, педагог, кроз 

родитељске састанке у 

Током примене 

професионалне оријентације 
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избору занимања  вези са уписом у средњу 

школу 

Праћење успеха ученика и 

остварености образ.стандарда и 

нивоа постигнућа– уочавање 

ученика са слабијим 

постигнућима, примена мера 

пдоршке; 

 Квартално  

Праћење припреме за полагање 

завршних испита 

ОС 8. разреда, педагог 2. полугодиште 

Праћење завршених испита и 

уписа у средње школе; 

педагог, одељењске 

старешине 

мај, јун 

Упућивање ученика на упис у 

средње школе 

 јул 

Евалуација програма и израда 

новог програма; 

руководилац август 

Учешће у изради ГПРШ-а; руководилац 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЛИЧНОГ И 
СОЦИЈАЛНОГ РАЗВОЈА УЧЕНИКА 

Руководилац: Даниел Мунћан 

 
Према плану и програму одговарајућих наставних предмета (биологија, свет око нас, 

ЧОС...), разредни, односно предметни наставници посебно воде рачуна о следећим темама: 

 Насиље у породици, школи, како га избећи, коме се обратити, како га препознати.. 

(од 1. до 8.р) – ЧОС у корелацији са Програмом превенције насиља – кроз организовање 

предавање на тему Безбедности у саобраћају у договору са Саобраћајном секцијом и 

СУПом . октобар 

 Здрав начин живота и здраве навике – спорт, рекреација, организовање слободног 

времена, хобији; посебан осврт на поремећај исхране и болести зависности у сарадњи са 

педијатром болести зависности – април. 

 Раст и развој (1.-4.р) односно психомотрони развој и примарне и секундарне послне 

карактеристике (5.-6. р.) и репродуктивно здравље (7.-8.р.) у сарадњи са педијатром кроз 

заједничко предавање; за тему репродуктивног здравља организовати предавање у 

сарадњи са локалним педијатром на тему: Репродуктивно здравље и развојне промене –

април; 

 Исхрана деце (здрава и нездрава храна, прављење паноа (1.-4.р.) у сарадњи са 

педијатром кроз зајендичка предавања Здрава исхрана –април; 
Препорука је приликом реализације ових тема консултовати руководиоца програма, а у 

складу са договореним надлежним институцијама, и редавање за ученике. 
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Током школске 2021/22. у сарадњи са МУП-ом одржаће се 8 предавања на ЧОС-у за 

ученике1., 4. и 6. разреда„Основи безбедности деце“ са следећим темама (уколико 

епидемиолошка ситуација то дозволи): 

1. Безбедност деце у саобраћају; 

2. Полиција у служби грађана; 

3. Насиље као негативна друштвена појава; 

4. Превенција и заштита деце од злоупотреба опојних дрога и алкохола; 

5. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа; 

6. Превенција и заштита деце од трговине људима; 

7. Заштита од пожара; 

8. Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода. 

 

Приоритет приликом организовања предавања је: 

 Борба против болести зависности - педијатар; 

 Развојне промене и репрудоктивно здравље – педијатар; 

 Здрава исхрана – педијатар; 

 

Кроз релаизацију овог програма, а у сарадњи са О.В. посебно је важно пратити мере 

превенције осипања броја ученика – спречавање нередовног похађања /непохађања. 

Партнери у остваривању програма здравстве заштите су: Ученички парламент, наставници 

биологије и физичког васпитања, одељењске старешине, стручни тим за заштиту ученика 

од насиља и превенцију насиља. 

Поред тога, богаћење понуде ваннаставних активности – посебно спортских представља 

значајан допринос квалитетнијем оставривању циљева програма- 

 

м АКТИВНОСТ напомена 

се
п

те
м

б
ар

 

Конципирање програма рада и изор сарадника   

учешће у изради ЧОС-а и програма у корелацији са 

програмом личног и социјалног развоја ученика 
  

предлог у изради програма ваннаставних активности – на 

основу истраживања мишљења ученика 
  

учешће у анализи структуре одељење - предлози за 

бесплатну ужину; превоз; уџбеници; уочавање потребе за 

пруањем подршке у учењу, односно саветродавних 

разговора 

 Стручни сарадник према 

извештајима О.В. 

разматрање подела одељења и група;    

о
к
то

б
ар

 

учешће у обележавању Дечје недеље – посебно 

хуманитарне акције, односно разматрање мишљења 

ученика о унапређењу квалитета времена порведеног у 

школи 

акција прикупљања школског 
прибора 

праћење адаптација и социјализације ученика посебно 

ученика 1. и 5. разреда и поноваца 
Стручни сарадник према 

извештајима О.В. 
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праћење редовности похађања и предузимање мера са 

циљем редовног похађња наставе посебно ученика 1. и 5. 

разреда и поноваца 

Стручни сарадник према 

извештајима О.В. 

разматрање понуде ваннаставних активности школе  Према плановима руководиоца 

секција 

октобар/ април предлог ученика за бесплатну екскурзију 
 О.с., у сарадњи са Саветом 
родитеља 

децембар 

учешће у разматрању резултата истраживања 

безбедности ученика – предлог мера за унапређење 

безбедности и превенцију насиља 

истраживање мишљења ученика о 
безбедности - програм превенције 

насиља 

Децембар, јун 

учешће у разматрању резултата истраживања 

задовољства родитеља програмом сарадње и радом 

школе – предлог мера за унапређење сарадње Стр.сарадник 

октобар, 

децембар, 

фебруар, април 

учешће у активностима уч.организација приоритет: вршњачка медијација 

Учешће у спортским, и културним манифестацијама 
Према организацији руководиоца 

програма 

Учешће у активностима вршњачког тима – технике 

учења, професионална оријентација 
1. и 3. квартал 

к
в
ар

та
л
а
н

о
 

анализа структуре одељења - посебно број ученика који 

нередовно похађају наставу – сарадња са надлежним 

установама према потреби 

мере против осипања броја ученика 

анализа успеха одељења - посебно ученика са слабијим и 

изузетним постигнућима  Сарадња са инклузивним 
образовање; 

по потреби консултовање 
Интерресорне комисије праћење мера пружања подршке ученицима са слабијим 

и изузетним постигнућима 

анализа владања и дисциплине ученика 

 програм превенције насиља 
  

праћење мера појачаног васпитног рада, васпитних и 

васпитно-дисциплинских мера 

праћење реализације професионалне оријентације 
програм професионалне 

оријентације и припреме ученика за 

полагање завршних испита 
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праћење остваривања понуде ваннаставних активности 

приоритет: спортске секције 

март/април 
праћење успеха ученика на такмичењима – промовисање 

успеха ученика У сарадњи са СВ у области 

наст.предмета 

април 
сарадња са педијатром - предавања о здравим стиловима 

живота 
намењено ученицима 1. 7. и 8. 

разреда 

мај 
учешће у разматрању резултата истраживања 

заинтересованости за ваннаставне активности 
истраживање заинтересованости 

ученика за ваннаставне активности 

ју
н

 

анализа успеха одељења - посебно ученика са слабијим и 

изузетним постигнућима; 

непохађачи 

 Мере превенције осипања броја 

ученика 

анализа владања и дисциплине ученика  Програм превенције насиља 

упућивање ученика на полагање поправних и завршних 

испита и организовање припремне наставе  Припрема за полагање завршних 
испита, професионална оријентација 

  

праћење завршних испита 

похваљивање изузетних постигнућа ученика   

оцена рада тима   

ав
гу

ст
 праћење припремне наставе и организовања поправних 

испита 
  

конципирање програма за наредну школску годину   

 
Програм здравстене и социјалне заштите - личног и социјалног развоја ученика - реализује 

се још и кроз корелацију са 

 Радом тима за инклузивно образовање: идентификација и предлог мера за рад са 

ученицима са сметњама у развоју и даровитим ученицима; праћење рада са ученицима са 

сметњама у развоју и даровитим ученицима; 

 Радом тима за заштиту деце и ученика од насиља, занемаривања и злостављања: 

прецизизрање начина реакције у слаучају насиља, као и одговрности и улога у случајевима 

реакције на насиље; промоција превентивних активности;  

 Радом Ученичког парламента:- јачање вршњачке медијације; 

 Програм здравственог васпитања: обележавање пригодних датум према 

календару здравља; промоција спортсих активности; 

 Програм слободних активности: понуда и садржај, усклађеност са 

интересовањима ученика; - посебно спортске активности 

 Програм професионалне оријентације: информисање и саветодавни рад са 

ученицима у вези са избором занимања и средње школе – посебно у сарадњи са 

вршњачким тимом; 
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 Програм упознавања ученика и примене Конвенције о правима детета: 

промоција права које прописује Конвенција; 

Реализација ових тема обавља се према динамици одређених програма. Међутим, за 

успешну релаизацију програма посебно је важно обратити пажњу на: 

 Анализа структуре одељења и праћење успеха и владања ученика; идентификација 

ученика са сметњама у рзвоју, даровитих ученика, као и ученика са проблемима у 

понашању; праћење адаптације понављача – на крају сваког квартала, у сарадњи са 

представницима одељењских већа; 

 Анализа структуре одељења и праћење успеха и владања ученика; идентификација 

ученика непохађача, односно одређивање и примена мера превенције осипања броја 

ученика - на крају сваког квартала, у сарадњи са представницима одељењских већа; 

 

 

Годишњи план превенције употребе дрога - школска 2021/22. година 
 

Назив активности Активност 

планирана са: 

Време/начин Носиоци Доказ 

Радионице  

„Вршњачка 

медијација-Од свађе 

слађе“ 

Ученицима 7. и 

8.разреда 

На ЧОС-у два 

пута месечно 

током школске 

године 

Педагог и 

одељенски 

старешина 

Извештаји 

Превенција употребе 

дрога кроз 

међупредметне 

компетенције 

(одговорност за 

сопствено здравље) 

Ученицима од 1. 

до 8. разреда 

У оквиру свих 

предмета   

Предметни 

наставници 

Извештаји 

Стручно усавршавање 

наставника/стручних 

сарадника на тему 

превентивни рад са 

ученицима и 

родитељима 

Наставницима/стр

учним 

сарадницима 

По 

организовању, 

током године 

Наставници/ 

стручни 

сарадници 

Уверење  

Радионице „Програм 

оснаживања породица“ 

Родитељима који 

се добровољно 

пријаве 

Једном 

месечно, током 

године 

Педагог 

школе 

Извештаји 

Тематски родитељски 

састанци- превенција 

употребе дрога 

Родитељима 

ученика од 1. до 8. 

разреда 

Новембар 2018. 

и 

Април 2019. 

Одељенске 

старешине у 

свом одељењу 

Записници са 

родитељских 

састанака 
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНА СРЕДИНЕ-ЕКОЛОШКИ ПРОГРАМ 
Руководилац: Мирјана Лазић 

 

Садржај активности Носиоци Време 

реализације 

Средина око нас и наша одговорност Кроз часове ЧОС-

а и предметну 

наставу 

 

Према плану и 

програму 

одговарајућих 

предмета 

 

Хигијена простора и оплемењивање простора –  

Развијање еколошке свести – узроци и последице 

поремећаја равнотеже у природи – креирање кутка 

за младе екологе – кварталано уређење плаката 

руководилац 

Организовање акције оплемењивања кабинета и 

простора школе октобар 

Организовање акције уређења зелених површина 

април 

Обележавање пригодних датума у односу на 

еколошке теме – према календару 

Процена рада програма и предлог мера за 

побољшање рада програма 

руководилац Јун 

Еваулација рада програма и подношење извештаја о 

раду 

руководилац Јун, август 

Учешће у изради Годишњег програма рада школе Сарадња са СА Август  

 

 

 

ПРОГРАМ УПОЗНАВАЊА УЧЕНИКА И ПРИМЕНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА 
ДЕТЕТА 

 

Садржај активности Носиоци Време 

реализације 

Упознавање ученика с Конвенцијом о правима 

детета–  

преко упознавања са правилима понашања у 

школи, постепено упознавати ученике и са 

правима деце кроз примере 

Кроз ЧОС, 

одељењске 

старешине 

Према плану и 

програму 

одговарајућих 

предмета и 

ЧОС-а 

Упознавање дечјих организација у школи са 

сопственим правима и дужностима, уз неговање 

иницијатива 

Руководиоци 

дечјих 

организација, 

педагог 

У складу са 

планом и 

порграмом 

дечјих 

организација 

Израда плаката о дечјим правима и дужностима –  

повезивање са кућним радом школе  

руководилац октобар 
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(у корелацији са програмом превенције) 

Организовање трибине о стању дечјих права у 

школи 

у сарадњи са 

Ученички 

парламентом 

 

Учешће у школским приредбама и 

манифестацијама и осталим ваннаставним 

активностима 

руководилац Децембар, 

јануар, мај јун 

Учешће у активностима Уч парламента – ради 

промовисања дечјих права 

Новембар-

децембар; 

фебруар; март-

април 

Евалуација програма рада и предлог мера за 

побољшање 

Мај, јун 

Евалуација програма, и подношење извештаја о 

раду 

У сарадњи са СА 

 

Јун 

Учешће у изради ГПРШ-а; август 

 

 

 

ПРОГРАМ ШКОЛСКИХ ПРИРЕДБИ И МАНИФЕСТАЦИЈА 
Руководилац: Миланка Слијепчевић 

 

м АКТИВНОСТ напомена 

се
п

те
м

б
ар

 

Конципирање програма рада, избор руководиоца и сарадника   

координирање активности са уч.организацијама - усклађивање 

програма 
  

припрема за обележавање Дечје недеље   

о
к
то

б
ар

 обележавање Дечје недеље  

пријем ученика у Дечји савез 
предлог активности у прилогу 

припрема школског часописа - у сарадњи са Саветом родитеља 
у штампаној форми или зидни 
часопис - у зависности од 

средстава 

По 

организовању 
Учешће у обележавању недеље школског спорта  

н
о

в
еб

а

р
 

припрема и реализација школског часописа 
у штампаној форми или зидни 
часопис - у зависности од 

средстава 
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учешће у раду уч.организација предлог: тематска игранка 

д
ец

ем
б

ар
 припрема обележавања зимских празника и краја полугодишта изложбе, приредба... 

учешће у раду уч.организација - реализација активности по 

предлогу ученика 
предлог "Ја имам таленат" 

ја
н

у
ар

 

припрема и обележавање Св Саве   

учешће у раду уч.организација   

ф
еб

р
у

ар
 

учешће у раду уч.организација - реализација активности по 

предлогу ученика 
предлог: тематска игранка 

припрема школског часопоса   

припрема школског часопоса   

м
ар

т 

припрема обележавања пролећних и ускршњих празника изложбе, приредба... 

учешће у раду уч.организација предлог: маскенбал 

ап
р

и
л

 

припрема и реализација школског часописа    

обележавање пролећних и ускршњих празника   

учешће у раду уч.организација - реализација активности по 

предлогу ученика 
  

припрема обележавања дана школе    

мај 
припрема и обележавања дана школе    
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учешће у организовању матурске вечери и завршетка основног 

образовања 

посебно - промовисање 

успеха на такмичењима и 

спортске манифестације 

јун 
обележавања краја школске године - похваљивање ученика 

посебно - промовисање 

успеха на такмичењима и 
спортске манифестације 

август процена рада и израда програма за наредну школску годину   

 

 

 

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА 
Руководилац: Ливиус Смољан 

 

м АКТИВНОСТ напомена 

се
п

те
м

б
ар

 

Конципирање програма рада, избор руководиоца и 

сарадника 

у сарадњи са 

директором 

усвајање оквирног календара такмичења;  
одељењска већа 

1.разреда 

одређивање термина обележавања школског 

спорта   

координирање активности са уч.организацијамаи 

тимом за превенцију насиља - усклађивање 

програма 

програми рада 

уч.организација 

припрема за обележавање Дечје недеље 
програми рада 

уч.организација 

октобар 

  

обележавање Дечје недеље 
програми рада 

уч.организација 

учешће у раду уч.организација предлог 

унапређење ваннаставних спортских активности 
програми рада 

уч.организација 

према 

календару 
припрема ученика за такмичења 

  

децембар 

припрема обележавања зимских празника и краја 

полугодишта организовање утакмице наставници 

ученици   

учешће у раду уч.организација - реализација 

активности по предлогу ученика 

програми рада 

уч.организација 

фебруар мај учешће на такмичењима   

фебруар 

учешће у раду уч.организација - реализација 

активности по предлогу ученика предлог 

унапређење ваннаставних спортских активности 

програми рада 

уч.организација 

март 

припрема обележавања пролећних и ускршњих 

празника   

учешће у раду уч.организација предлог 

унапређење ваннаставних спортских активности 
програми рада 

уч.организација 
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 Према 

календару 

обележавање пролећних и ускршњих празника   

учешће у раду уч.организација - реализација 

активности по предлогу ученика предлог 

унапређење ваннаставних спортских активности 

програми рада 

уч.организација 

припрема обележавања дана школе    

мај 

припрема и обележавања дана школе    

учешће у организовању матурске вечери и 

завршетка основног образовања посебно - 

промовисање успеха на такмичењима и спортске 

манифестације 

одељењска већа 

8.разреда, Савет 

родитеља 

јун 

обележавања краја школске године - похваљивање 

ученика посебно - промовисање успеха на 

такмичењима и спортске манифестације   

август 

процена рада и израда програма за наредну 

школску годину   

 

СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ДАНИ 
Разред Садржај рада Месец Извршилац 

I-VIII Jесењи крос, 

пролећни крос, 

крос РТС-а 

Октобар, мај Проф. физичког и 

одељенске 

страрешине 

 

Од другог полугодишта школске 2016/17. школа је започела пројекат свакодневних 

физичких активности ученика од 1. до 4. разреда под називом „Покренимо наш децу“. Са 

реализацијом овог пројекта наставиће и у школској 2021/22.години. Наставници разредне 

наставе су у обавези да свакодневно по 15 минута са ученицима из свог одељења ураде 

вежбе из Приручника као вид превенције гојазности ученика, деформитета кичме и 

одржавања општег здравља организма. Руководилац пројекта је учитељица Паулина 

Кркобабић којој остали учитељи на крају године предају извештаје о реализацији пројекта 

у њиховом одељењу. 
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
Руководилац: Петар Гланда 

 

Планирана сарадња са ужом и широм средином ,у којој школа делује одвијаће се на 

следећи начин, уз акценат на ангажовању ученичких организација (пре свега Ученичког 

парламента) у њиховом реализовању: 

 Дом здравља Владимировац (у оквиру редовних систематских прегледа и 

вакцинације ученика наше школе, али и реализације програма школе кроз предавања 

представника Дома здравља на пригодне теме и у складу са програмима личног и 

социјалног развоја ученика, здравственог васпитања, ЧОС-а) – сарадња са Домом здравља 

је посебно важна за пренецију осипања броја ученика и свеобухватност уписа у 1.разред; 

 Интерресорна комисија (тражење мишљења у вези са ученицима којима је потребна 

додатна подршка, ревизије мишљења постојећих ИОПа) – сарадња са педагошким 

асистентима, посебно: логопед; 

 Диспанзер за школску децу, Панчево (кроз саветодавне разговоре и индивидуално 

корективни рад са ученицима, као и ради праћења даљег развоја ученика за које су већ 

консултовани); 

 Центар за социјални Алибунар (кроз саветодавне разговоре и размену информација 

о породицама ученика који су корисници њихових услуга; консултовање у случају сумње 

на занемаривање, злостављање и насиље у породици, као и у случају нередовног похађања 

школе – мере превенције осипања броја ученика) – сарадња је посебно важна за програме 

личног и социјалног развоја ученика, превенцију насиља односно превенцију осипања 

броја ученика; 

 Предшколска установа „Полетарац“, Алибунар (кроз размену података о будућим 

ученицима првог разреда) – значајно за превенцију осипања броја ученика; 

 Средње школе у Алибунару, Панчеву и Вршцу (кроз презентацију школа 

ученицима осмог разреда – професионална оријентација, према интересовања ученика) – у 

складу са специфичностима програма професионална оријентација, у школи ће се ова 

сарадња одвијати највише преко вршњачког тима, који има за циљ повезивање бивших 

ученика наше школе  у циљу представљања специфичности средњих школа које сада 

похађају; 

 Сарадња са Црвеним крстом Алибунар (ангажовање ученика и запослених у акцији; 

презентација рада Црвеног крста у школи; обука за прву помоћ) – сарадња обогаћује 

понуду слободних активности; 

 Сарадња са Школским центром у Алибунару (текућа питања у вези са реализовање 

рада школе); 

 Сарадња са Школском управом у Панчеву и Зрењанину (консултовање у вази са 

реализацијом рада школе); 

 Сарадња са локалним заједницом – Дом културе, спортски клубови... (ангажовање 

ученика у пре свега у ваннаставним активностима); 

 Сарадња са основним школама у општини (повезивање ученичких организација и 

консултовање у вези са текућим питањима); 

 Прекогранична сарадња са школом из Румуније као реализација пројекта за које је 

школа изабрана од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и 

националне мањине-националне заједнице и добила финансијска средства за реализацију 

пројекта 
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ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
Руководилац:Иво Торбица 

 

Циљеви и задаци школског маркетинга  су да промовише, пропрати и извести о 

резултатима и активности у школи и ван ње. Школски маркетинг у сарадњи са 

наставницима и ученицима треба да организује и реализује:  

 

Интерни маркетинг 

активност носилац сарадња 

Промоција успеха 

ученика на такмичењима 

и конкурсима; 

 

руководилац руководиоци стручних 

актива, личног и 

социјалног развоја 

ученика - према 

календару такмичења; 

Представљање екскурзија, 

излета, посета; 

руководиоци одељењских 

већа – новембар, мај; 

промовисање 

ваннаставних активности 

школе – изложбе 

ликовних и литерарних 

радова; 

руководиоци 

ваннаставних активности 

– децембар, април; 

промовисање школских 

приредби и 

манифестација, матурске 

вечери; 

руководилац програма 

школских приредби и 

манифестација – 

децембар-јануар, април-

мај, јун; 

* приоритет: штампање школског часописа – сарадња са уч.парламентом и 

програмом шк приредби и манифестација;  

Екстерни  маркетинг 

активност Носилац сарадња 

Објављивање значајнијих 

резултата и акција школе 

у локалним медијима 

(Општинске новости); 

руководилац 

 

руководилвац школских 

манифестација и 

приредби; 

 

Просветни гласник – 

пример иновирања 

наставе; 

руководиоци одељењских 

и предметних већа; 

Уређење школског сајта Тим одређује директор 

приоритет: ажурирање шк сајта 
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Програм тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва 
Тим води записник о свом раду, о чему руководилац изветава директора, а на основу којег 

се саставља извештај о раду тима. 

Чланови 

Маринел Чолока, Светлана Ланшчек, Радмила Гајић, Иво 

Торбица 

Руководиоци:Маринел Чолока 

месец Садржај носилац 

сеептембар 

Израда програма рада за школску 2021/22; 

чланови, 

руководилац 

Анализа Школског програма рада; укључивање 

међупредментих компетенција у односу на планове и 

програме рада 

Квартално и 

полугодишње 

Анализа садржаја планова наставника у односу на 

међупредметне компетенције– у сарадњи са наставнциима; 

чланови, 

руководилац 

Утврђивање стратегије и динамике праћења реализације 

Школског програма рада у односу на међупредметне 

компетенције – у сарадњи са руководицима СВ – наставни 

предмети; 

Предлог мера за унапређење реализације ШПР-а и 

Годишњег плана рада установе 

Информисање директора и осталих заинтересованих о току 

реализације планираних активности и остварености 

образовних стандарда; 

јун 

Анализа реализације ШПР-а и ГПРШ-а – у односу на 

међупредметне компетенције; 
чланови, 

руководилац Анализа рада актива; 

август 

Извештај о раду актива – Извештај о раду школе за 

2018/19.г.; 
чланови, 

руководилац Учешће у изради Годишњег плана рада установе 
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Програм тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 
Тим води записник о свом раду, о чему руководилац изветава директора, а на основу којег 

се саставља извештај о раду тима. 

Руководилац Чланови 

Лери Менгер Директор- Петар Гланда, 

Стручни сарадник-Наташа Бацковић (мења Јелену Журбан), 

Фируца Блаж, Кета Трифу, Мирјана Лазић, Борис Ђурђев, 

Ливиус Смољан, Габријела Човић, Слађана Слепчевић, Петар 

Бокшан; 

Представник локалне самоуправе- Викторија Секешан 

 

месец Садржај носилац 

септембар 

Израда програма рада за школску 2021/22; 

чланови, 

руководилац 

Разматрање усаглашености РПа са осталим школским 

документима; 

Анализа Правилника о стандардима квалитета рада установе 

– динамике, области и стратегије самовредновања  

квартално 

Анализа реализације Развојног плана и планираног 

самовредновања 

чланови 

руководилац 

Анализа постигнућа квартално и полугодишње – у односу на 

исходе и стандарде – на основу извештаја одељењских већа 

Анализа стручног усавршавања запослених, односно 

иновирања образовно-вапситног рада – на основу извештаја 

тима за професионални развој  

Анализа рада актива; 

јун Извештај о раду актива; чланови 

август 
Конципирање извештаја о раду актива; чланови, 

руководилац Учешће у изради ГПРШ-а; 

Тим у свом раду блиско сарађује са активом за развојно планирање, одељењским 

већима, односно тимом за професиоални развој и међупредметне компетенције. 
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ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА ПРИМЕНУ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА 
 

Чланови: руководиоци СВ у области наставних предмета 

Руководиоци: руководиоци актива за развој школског програм и развојно 

планирање, Петар Гланда 

 

месец садржај Носилац Начин праћења 

Септембар Корекције и усклађивање 

оперативних планова са 

образовним стандардима и 

нивоима постигнућа 

Предметни наставници Глобални и 

оперативни 

планови 

Конципирање плана и 

динамике праћења 

усвојености образовних 

стандарда и нивоа 

постигнућа  

Руководиоци стручних 

већа у оквиру предмета 

Записници са 

седница СВ 

септембар Иницијално процењивање 

ученика 

Предметни наставници извештаји 

квартално Разматрање успеха и 

постигнућа ученика са 

аспекта остварености 

образовних стандарда и 

нивоа постигнућа 

Руководиоци СВ 

наст.предмети, стручни 

сарадник 

Записници са 

седница СВ 

Записници са 

седница ОВ 

 

полугодишње Полугодишња процена 

остварености стандарада и 

нивоа постигнућа 

 

Руководиоци СВ и ОВ 

Октобар-

новембар, 

април –мај, 

јун 

Припрема и реализација 

пробних и коначног  

завршног испита; анализа 

успеха; 

Стручни сарадник, 

директор, руководиоци 

СВ 

јун Годишња процена 

остварености образ 

стандарда и нивоа 

постигнућа 

Руководиоци СВ Извештаји, 

записници са 

седница СВ 

Јун август Анализа интеграције 

образовних стандарда и 

нивоа постгнућа у глобалне 

планове у оквиру Школског 

програма рада и ГПРШ; 

Активи у оквиру 

сродних предмета 

ШПР / анекси 

август Оцена рада тима и 

коципирање програма за 

наредну годину 
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У сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања организоваће се 

национално  иницијално тестирање за ученике 5. и 7. разреда из матерњег језика и 

математике у септембру месецу. Резултати тестирања послужиће предметним 

наставницима за даље планирање рада са ученицима. 

 

 

 

16. ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА И ШКОЛЕ У 

ПРИРОДИ 
 

Екскурзије излети и школе у природи, одржавају се на предлог наставног особља, који се 

усваја на седници наставничког већа, а којег подржава Школски одбор и Савет родитеља. 

Општи циљеви су предвиђени Школским планом рада за први и други циклус образовања. 

Напомена: Због ванредне ситуације пандемије корона вируса, одржавање екскурзија 

зависиће од актуелне епидемиолошке ситуације и актуелних препорука МПНТР и Кризног 

штаба. 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ 

Циљеви:  

– очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог 

правилног психофизичког и социјалног развоја; 

– стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и 

организовања и коришћења слободног времена; 

– проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном 

и друштвеном окружењу; 

– развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у 

заштити природе; 

– социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање 

толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу; 

– развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима; 

– развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно 

региона који се обилази. 

 

Задаци: 

– побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика; 

– задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром; 

– очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања 

и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности; 

– развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним 

условима; 

– подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке 

задатке; 

– развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и 

животне средине и изграђивање еколошких навика; 
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– упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места 

и околине; 

– упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева; 

– упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање 

њихове повезаности и променљивости; 

– упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских 

прилика; 

– развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену; 

– оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи; 

– развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у 

обављању личне хигијене и бриге о себи; 

– подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што чешћи 

боравак у природи; 

– формирање навика редовне и правилне исхране; 

– навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна; 

– разумевање и уважавање различитости међу појединцима; 

– подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз 

одговарајуће активности. 

 

 

ЕКСКУРЗИЈА 

Циљеви: 

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној 

средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа, а у циљу остваривања 

образовно-васпитне улоге школе. 

 

Задаци: 

-  проучавање објекта и феномена у природи; 

- уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним 

условима;  

- развијање интересовања за природу и еколошке навике;  

- упознавање начина живота и рада људи појединих крајева; 

- развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, 

спортским потребама и навикама, као и позитивним социјалним односима. 

 

 

Програмски садржај:ПРВИ ЦИКЛУС 

 - уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно-географских одлика 

Републике Србије; 

– посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта биљака и 

животиња); 

– посете заштићеним природним подручјима (национални паркови, резервати, споменици 

природе и др.); 

– упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак музеја, 

културно-историјских споменика, етно-села, спомен-кућа знаменитих људи – научника, 

књижевника, уметника, војсковођа, државника и др.); 

– развијање способности оријентације у простору и времену; 
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– обилазак разних типова пољопривредних површина и сточарских фарми (упознавање с 

производњом здраве хране); 

– обилазак привредних друштава и јавних предузећа (прерада природних сировина, 

упознавање с различитим делатностима људи, заштита животне средине и др.). 

 

 

Програмски садржај:ДРУГИ ЦИКЛУС 

 - посете које омогућавају упознавање са природним лепотама, природно-географским и 

друштвено-географским одликама Републике Србије (планине, реке, језера, бање, биљни и 

животињски свет, заштићени природни објекти и национални паркови, становништво, 

народи и етничке заједнице у Републици Србији и др.); 

– обилазак праисторијских, античких, средњовековних, нововековних и локалитета 

савременог доба (Лепенски вир, Винча, Сирмијум, Виминацијум – војни логор, Гамзиград 

– Царска палата, Медијана, Студеница, Ђурђеви Ступови, Жича, Милешева, Сопоћани, 

Градац, Грачаница, Високи Дечани, Раваница, Лазарица, Љубостиња, Манасија, Каленић, 

Сремски Карловци, Крушедол, Ново Хопово, Врдник, Смедеревска тврђава, Голубац, 

Нишка тврђава, Петроварадинска тврђава, Орашац, Топола, Ћеле-кула, Таково, Тршић, 

Бранковина, Враћевшница, Текериш, Струганик, Шумарице и др.); 

– обилазак Београда, престонице Републике Србије (Дом Народне скупштине, Народно 

позориште, Народни музеј, Београдска тврђава, Опсерваторија, Војни музеј, Музеј Српске 

православне цркве, Музеј Првог српског устанка – Конак кнеза Милоша, Конак кнегиње 

Љубице, Народна библиотека, краљевски дворови на Дедињу, Музеј града, Авала, Јајинци, 

Етнографски музеј, Педагошки музеј, Музеј Вука и Доситеја, Саборна црква, Храм Светог 

Саве на Врачару, Природњачки музеј, Ботаничка башта „Јевремовац”, зоолошки врт, Музеј 

југословенске кинотеке, Музеј Николе Тесле, Музеј савремене уметности и др.); 

– обилазак установа културе у Републици Србији (Галерија Матице српске у Новом Саду, 

Српско народно позориште у Новом Саду, Књажевско-српски театар у Крагујевцу, 

завичајни и локални музеји, спомен-куће и др.); 

– обилазак привредних друштава и јавних предузећа (предузећа у области 

прехрамбене, хемијске, машинске и електроиндустрије, индустрије грађевинског 

материјала, енергетике и др.); 

– подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

Поред ових наведених екскурзија и рекреативне наставе, планира се и једнодневни излет у 

априлу или мају, и то за ученике од 5. и 6. разреда Виминацијум, а за ученике 7. разреда 

Тршић. 

 

Ова два места су центри изврсности Министарства просвете, науке и технолошког развоја- 

Археолошки парк- Limes park- Viminacium Adventure и Научно образовно-културни центар 

„Вук Караџић“ у Тршићу. 
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17. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА И 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
Стручно усавршавање наставника у уској је вези са неким од приоритетних васпитних 

циљева школе, који се односи на развијање професионализма наставника, кроз њихово 

анимирање за учешће у различитим сегментима живота школе. Предуслов за ово је 

константно стручно усавршавање, тако да ће избор тема семинара или избор унапређења 

в/о рада бити условљен  тим областима, уз обавезно усавршавање у области превенције 

насиља у школама. 

 

Руководилац Петар Гланда                             Чланови: педагошки колегијум 

Месец Садржај рада Носиоци 

септембар Доношење програма стручног усавршавања 

наставника; 

руководилац 

Анализа ГПРШ-а и анализа корелације са 

Развојним планом; 

одређење приоритетних области стручног 

усавршавања; 

октобар, 

новембар 

упознавање наставника са могућностима 

учлањења у стручна друштва и начинима 

стручног усавршавања према новом Закону о 

основама система; 

на крају сваког 

квартала 

Анализа реализације планираних активности; руководилац, 

руководици СА Предлог мера за унапређење рада; 

Анализа стручног усавршавања наставника; 

јануар-март Договор у вези са реализацјом огледног часова 

– према Развојном плану – у сарадњи са 

стручним сарадником; 

руководилац, 

руководилац 

СА 

новембар, 

децембар, 

март, април 

Праћење реализације наставе – обавезне, 

изборне, ваннаставних... - у односу на план 

стручног сарадника и директора; 

педагог 

новембар, 

децембар, 

март, април 

Преглед педагошке документације – у сарадњи 

са стручним сарадником; 

током године обавештавање наставнциима о понудама за 

стручно усавршавање; 

руководилац 

обавештавање колектива о могућим конкурсима 

за које може да аплицира школа; 

похађање семинара према финансијским 

могућностима и одређеним приоритетима; 

Јун анализа програма рада; руководилац 

учешће у изради ШПР-а; 

Август учешће у израду ГПРШ-а; 
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18. РАСПОРЕД ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА НА ИНДИВИДУАЛНЕ 

РАЗГОВОРЕ ЗА (СВЕ НАСТАВНИКЕ) 
 

Распоред пријема родитеља (тзв, отворена врата), наставници одређују према својим 

задужењима, у односу на дане/часове када су присутни у школи, а уз обавезу да се термин 

отворених врата везује за један термин недељено. Након усаглашавања са распоредом 

часова биће допуњено анексом. 

 

 

 

19. РАСПОРЕД РАДНОГ ВРЕМЕНА  ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИХ 

САРАДНИКА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Име и презиме Радно место Радно време: 

Петар Гланда Директор 7:30 - 14:30 

Александра Вистаћ Секретар школе 7:30 - 14:30 

Наташа Бацковић  

(мења Јелену Журбан)  
Педагог школе 7:30 - 14:30 

Корина Крачун Административни радник 7:30 – 11:30 

Маја Митровић Шеф рачуноводства 7:30 - 14:30 

   

Кристијана Балножан, 

Виолета Урошевић, 

Кристина Флањак, 

Вања Геђа,  

Сузана Дражић,   

Весна Кишмартон, 

Гордана Мулић, 

Романца Клепан, 

Слободан Половина,  

Миленко Николић. 

Помоћно особље 

06:30-15:00 

13:00-20:00 

Напомена: помоћно особље ради у две смене 
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20.  РИТАМ РАДА ШКОЛЕ 
 

Школа ради у две смене. Ученици од 5. до 8. разреда наставу чине једну смену, а ученици 

од 1. до 4. разреда наставу другу смену. Оваква подела важи за целу годину. Школа на 

Колонији (подручна школа), такође ради у две смене, пратећи смене ученика првог 

циклуса у матичној школи. 

 
ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА ПОПОДНЕВНА СМЕНА 

Улазак и припрема за рад       7.20 -7.40 Улазак и припрема за рад       12.45-13.25 

1. ЧАС                                      7.45 -8.30 

ОДМОР                                    8.30 -8.35 
1. ЧАС                                      13.30-14.15                       

ОДМОР                                   14.15- 14.20        

2.ЧАС                                        8.35-9.20 

ОДМОР                                     9.20-9.30   
2.ЧАС                                       14.20 -15.05 

ОДМОР                                    15.05-15:20 

3.ЧАС                                        9.30-10.15 

ОДМОР                                      10.15-10.20 
3.ЧАС                                       15.20-16.05  

ОДМОР                                    16:05-16:10 

4.ЧАС                                       10.20-10.05 

ОДМОР                                    10.05-11.10    
4.ЧАС                                       16.10-16.55   

ОДМОР                                    16.55-17.00 

5.ЧАС                                       11.10-11.55 

ОДМОР                                    11.55-12.00    
5.ЧАС                                       17.00-17.45 

ОДМОР                                    17.45-17.50    

6.ЧАС                                       12.00-12.45 

ОДМОР                                    12:45-12:50 
6.ЧАС                                       17.50-18.25 

ОДМОР                                    18:25-18:30 

7. ЧАС                                      12:50-13:25 7. ЧАС                                      18:30-19:15 

 
Напомена: У школској 2021/22.години може доћи до измена у ритму рада школе уколико 

се услед промена актуелне епидемиолошке ситуације трајање часа скрати на 30 минута. 

 

 

 

21. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 
 

Настава и рад школе се одвијају према Правилнику о школском календару за основне 

школе на територији АП Војводине за 2021/22.г. 

 

Што се тиче реализовања посебних програма, могуће је обележавати неке од следећих 

датума према календару здравља у оквиру програма здравствене превенције, еколошког 

програма, програма личног и социјалног развоја ученика, програма школских приредби и 

манифестација, ЧОС-а, итд: 

 

месец датум  

септембар 

 

8.09 Међународни дан писмености 

16.09 Светски дан заштите озонског омотача 

21.09 Међународни дан мира 

24.09 Међународни дан срца 

26.09 Европски дан страних језика 

октобар 01.10. Међународни дан старих особа 
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прва недеља октобра – Дечја недеља 

Октобар – месец правилне исхране 

04.10 Међународни дан животиња 

05.10 Светски дан учитеља 

10.10. Светски дан менталног здравља 

15.10 Светски дан чистих руку 

16.10. Светски дан хране 

22.10. Међународни дан пажње посвећен муцању и говорним 

манама 

 24.10 Светски дан УН 

новембар Новембар – месец борбе против болести зависности 

04.11 Светски дан климатским промена 

7.11 Европски дан науке 

08.11. Европски дан правилне исхране и кувања заједно са децом 

11.11 Дан примирја у 1.светском рату 

14.11. Светски дан међународне борбе против шећерне болести 

16.11. Међународни дан толеранције 

19.11. Светски дан превенције злостављања деце 

20.11. Универзлани дечји дан –  

светски дан права детета 

23.11. Међународни хуманитарни дан 

децембар 03.12. Међународни дан особа са инвалидитетом 

10.12. Међународни дан људских права 

11.12. Дан УНИЦЕФ-а 

20.12. Међународни дан солидарности 

јануар 31.01. Национални дан без дуванског дима 

фебруар 15.02. Дан државности Србије 

21.2. Међународни дан матерњег језика 

март 8.3. Међународни дан жена 

21.3. Светски дан шума 

22.03. Светски дан вода 

24.-

31.03. 

Недеља здравих уста и зуба 

април 07.04. Светски дан здравља 

16.-

22.04. 

Недеља имунизације у Европи 

22.04. Дан планете земље 

23.04. Светски дан књиге 

29.04. Светски дан плеса 

мај 01.05. Међународни празник рада 

08.05. Светски дан Црвеног крста 

15.05. Међународни дан породице 
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19.-

25.05. 

Национална недеља здравља уста и зуба 

20.05. Дан здравих градова 

25.05. Међународни дан спорта 

31.05. Светски дан без дуванског дима 

јун 04.06. Међународни дан деце жртава насиља 

05.06. Дан заштите животне средине 

 

 

 

22. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСПЕХА УЧЕНИКА У 

УЧЕЊУ И ВЛАДАЊУ 
 

Глобални и оперативни планови и програми рада стручних органа школе садрже 

конкретне садржаје  који треба да допринесу унапређењу васпитно образовног рада 

(примена савремних облика рада и метода , израда тестова знања , коришћење постојећих 

наставних средстава и план набавке нових наставних средстав). Према Развојном плану за 

2021/22.-2025/26.г., основни циљеви за унапређење рада школе су, између осталог: 

 Континуирано и усаглашено праћење напредовања ученика  кроз програм ОВ; 

 Подстицање сарадње између чланова школског колектива у планирању и 

реализацији наставе; 

 Стручно усавршавање наставника усмерено на унапређивање наставе кроз 

квалитетнију примену ИКТ у настави, као и већу партиципацију ученика; 

 Јачање механизама пружања подршке и идентификовања како ученика којима је 

потребан додатна подршка, тако и даровитих ученика  - кроз програме ОВ, тима 

за инклузивно образовање и лични и социјални развој. 

 Активнија реализација предавања и/или радионица намењених ученицима и 

запосленима, а у вези са конструктивним решавањем  конфликата у циљу јачања 

мреже заштите ученика од насиља; 

 Веће укључивање локалне заједнице у живот и рад школе, а посебно родитеља 

као представника локалне заједнице 

 Снажније промовисање успеха и постигнућа ученика и наставниика; 

 Оснаживање ангажмана ученика у ученичким организацијама. 
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23. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 
 

Активност: Садржај активности: Време: Носиоци: 

Преглед 

педагошке 

документације 

Преглед дневника рада, 

глобалних и оперативних 

планова, саветодавни рад 

са наставницима, писање 

извештаја; 

Новембар, 

децембар, 

март, 

април 

Стручна служба школе, 

наставници разредне и 

предметне наставе 

Посета часовима саветодавни рад са 

наставницима, писање 

извештаја; 

Стручна служба школе, 

наставници разредне и 

предметне наставе 

Рад ОВ, СВ и НВ Извештаји о раду школе, 

успеху ученика, 

позитивним и негативним 

странама рада школе; 

Крај 

сваког 

квартала 

школске 

године 

Стручна служба школе, 

наставници разредне и 

предметне наставе 

Самовредновање Самовредновање 

различитих области и 

подручја рада школе, 

писање и праћење 

реализације акционих 

планова; 

Током 

целе 

школске 

године 

Тим школе за 

самовредновање 

Рад стручних 

тимова и актива 

школе 

Праћење реализације 

Школског програма рада 

и Развојног плана школе, 

састанци тимова и актива, 

расправљање о текућим и 

стручним проблемима 

појединачних тимова и 

актива; 

Током 

целе 

школске 

године 

Активи и тимови школе 

 

Обавезно се води: 

 глобални план рада наставника; 

 оперативни план рада – по договору СА; 

 планови рада ваннаставних активности; 

 Kњиге евиденције у разреду (Дневници рада): 

 Књига осталих облика образовно-васпитног рада; 

 Mатична књига; 

 Извештаји о раду стручних органа школе и посебних програма – руководиоци; 

 Књига дежурства; 

 Остала педагошка документација наставника. 
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24. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 
 

Модел наставе у школској 2021/22.г. 

              У ОШ „Први мај“ са седиштем у Владимировцу, одржан је састанак Тима за 

обезбеђивање квалитета и развој установе, Педагошког колегијума, као и седница 

Наставничког већа. Овим путем, сви запослени, као и сви родитељи упознати су са 

актуелним моделом одржавања наставе у складу са Законом, подзаконским актима и 

упутствима Министарства просвете.  Сви присутни су упознати да ће ОШ „Први мај“ 

кренути са радом према првом моделу - образовно-васпитни рад у школи кроз 

непосредни рад, а на основу Стручног упутства и одлуке бр. 601-03-00033/1/2021-15 Тима 

за праћење и коориднисање примене превентивних мера у раду школа, који су пристигли 

свим школама. Стручним упутством ближе се уређују начин планирања, организовања и 

остваривања образовно-васпитног рада основне школе у складу са Законом о основама  

система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 

10/19 и 6/20, Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 

55/13, 101/17, 27/18 - др. закон и 10/19) и у складу са прописима којима се уређује план и 

програм наставе и учења, односно наставни план и програм у основном образовању и 

васпитању, Правилником о посебном програму образовања и васпитања, као и другим 

прописима којима се ближе уређују специфични аспекти рада основне школе. 

Настава у школи организује се на начин који осигурава безбедност и здравље 

ученика и запослених, у складу са препорукама надлежних органа и институција. Све 

укључене стране упознате су са потребом да се и даље поштују све епидемилошке мере 

укључујући потребу ношења маски, држање дистанце у простору, редовно прање руку и 

редовну дезинфекцију простора у циљу очувања здравља и спречавања преношења вируса. 

 

 

Почетак школске године у складу са моделом наставе 

Настава почиње 1. септембра 2021.г. за све ученике, у складу са Календаром 

образовно-васпитног рада.  Посебно ће се организовати пријем ученика и родитеља првог 

и петог разреда ради упознавања са одељенским старешинама, у циљу пружања подршке 

за што успешнији почетак школовања, односно прелазак у други циклус образовања.  

Првог дана, након слушања химне Републике Србије и читања обраћања министра 

просвете науке и технолошког развоја, према пристиглом упутсвт, сви ученици биће 

упознати са актуленим процедурама које се оставрују у циљу заштите здравља, као и 

актуелним начином организације образовно-васпитног рада у школској 2021/22. години. 

Часови ће се одржавати у трајању од 45 минута. Школа ради у две смене које се 

смењују на месечном нивоу. У септембру, ученици првог циклуса похађаће наставу у 

послеподневној смени, а ученици другог циклуса у преподневној смени. Настава отпочиње 

у 8:00 часова у преподневној, односно у 13:00 у послеподневној смени. Сви облици 
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образовно-васпитног рада биће организовани  према усвојеном распореду часова за све 

ученике у одељењу. Праћење и вредновање развоја, напредовања, ангажовања и 

оцењивања ученика обављаће се у току непосредног образовно-васпитног рада, у складу 

са актуленим прописима којима се уређује оцењивање ученика у основном образовању и 

васпитању. 

Школа ће се приликом организације и реализације наставе у потпуности 

придржавати актуелних препорука и мера надлежних институција. То подразумева да се 

поштује следеће: 

1. Доследна и исправна употреба маски у простору школе од стране свих 

присутних лица (заполсених, ученика, родитеља, посетилаца итд); 

2. Одржавање физичке дистанце у простору;  

3. Одржавање хигијене руку и респираторне хигијене од стране свих 

присутних лица; 

4. Чишћење и дезинфекција простора школе у целини, посебно између смена; 

5. Успостављене сарадње са надлежном здравственом службом и Заводом за 

ајвно здравље; 

6. Избегавају се активности које укључују боравак великог броја лица 

истовремено у затвореном простору. Када је пак окупљање неопходно  

(семинари, стручна усавршавања састанци), употреба заштитних маски је 

обавезна уз одржавање дистанце; 

7. Родитељи који доводе ученике у школу немају потребу да улазе у просторије 

школе, већ доводе ученике до улаза; 

8. Свако одељење имаће своју учионицу како би се смаљила потреба за 

креатњем у простору и спречило окупљање већег броја ученика на 

ходницима школе. Препоручује се да ученици за време одмора буду у 

дворишту школе кад год временски услови то дозвољавају. 

Изузеци: 

1. Употреба заштитних маски за наставнике, током часа, није неопходна 

уколико су потпуно вакцинисани (две дозе вакцине), а од друге дозе је 

прошло најмање 14 дана и/или су у претходних 6 месеци прележали COVID-

19.   

2. Невакцинисани наставници и друго особље носе маску током радног 

времена увек када се налазе у затвореном простору са другим особама, као и 

на отвореном уколико није могуће одржавати растојање од 1 метра од 

других особа.   

3. Физичка дистанца током активности које се одржавају у учионици није 

неопходна међу децом, како се настава одвија са целим одељењем у трајању 

од 45 минута. Потребно је да наставници и друго школско особље одржавају 

физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1 метра.  

4. Наставе музичке културе и физичког и здравственог васпитања, као и 

ваннаставних активности (хор, спортови) ће се несметано одвијати уколико 

у одељењу нема потврђених случајева инфекције COVID-19 вирусом. 
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Продужени боравак 

Рад у продуженом боравку организује се за ученике првог и друго разреда основне 

школе у складу са потребама ученика и родитеља (првентствено због запослења) и 

расположивим ресурсима школе. Према томе, у школској 2021/22.г. продужени боравак 

биће организован у две групе ученика првог и другог разреда које ће водити наставнице 

разредне наставе Јелена Анћуфејев и Славица Димитријевић.  

Почетак и завршетак рада продуженог боравка утврђен је по прибављеном 

мишљењу родитеља, и ускладила га са временом завршетка наставе 1. и 2. разреда, тако да 

се у току рада у преподневној смени, продужени борвак организује након, односно да се у 

послеподневној смени организује пре одржавања редовне наставе. 

Поштоваће се препорука да  се активности продуженог боравка организују на 

отвореном простору када год временске прилике то дозвољавају. Све раније наведене 

епидемиолошке мере важе и за одржавање наставе у продуженом боравку. 

 

 

Расположиви ресурси 

              На почетку школске 2021/22.г.  ангажовано је 28 наставника предметне наставе и  

10 наставника разредне наставе у матичној школи,  а 2 наставника разредне наставе у 

подручној школи Нови Владимировац – Колонија. Поред овога, две наставнице разредне 

наставе ангажоване су за рад у групама продуженог боравка (две групе) и ангажована су 

два вероучитеља (један за рад на румунском, а други за рад на српском наставном језику). 

За сада у школи раде 2 асистента у настави и чека се одобрење за ангажовањем још два 

асистента због великог броја ученика који раде по ИОП-у 1 и 2. Такође, чека се одговор 

МПНТР и Покрајинског секретаријата у вези са формирањем четири засебна одељења 

првог циклуса на румунском наставном језику. 

Школа у Владимиорвцу је пре две године потпуно реконструисана, од тада се ради 

на опремању школе новим намештајем и савременим технологијама. Школа је у процесу 

уграђивања видео надзора, а поред овога је укључена у пројекат „Повезане школе – развој 

ИКТ инфраструктуре“, те се у наредном периоду планира изградња бежичне локалне 

рачунарске мреже у складу са највишим стандардима у овој области. Организована  су 

појачана  дежурства заполсених и обезбеђени су  услови за реализацију активности уз 

примену мера заштите и очувања здравља ученика и запослених, које су прописане и 

препоручене од стране надлежних органа и институција. 

 

Дежурство запослених 
 

Дежурство наставника у школи почиње 30 минута пре почетка наставе, а завршава се 

10 минута након краја последењег часа. Наставници дежурају на оба спрата, у дворишту и 

у ходницима за време сваког одмора. Дежурни наставници обављају дежурство у делу 
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школе предвиђеном распоредом дежурства, контролишу поштовање мера на ходницима и 

омогућују безбедан улазак и излазак ученика из школе, уз осигуравање да ученици нос 

емаске и дезинфикују руке по уласку у школу. Сви наставници на крају сваког часа, 

односно наставе, напуштају учионицу тек пошто је напусти последњи ученик. Наставник 

који организује допунски час, додатни час или неке друге активности, дужан је да брине о 

боравку ученика од почетка до краја ових активности. У сваком одељењу има два редара 

који пазе на ред и дисциплину, припремају средства за наставу, обавештавју наставника о 

одсуству ученика, свако оштећење у оквиру свог одељења пријављују одељенском 

старешини, дежурном наставнику или секретару школе. 

Помоћно-техничко особље помаже у раду дежурним наставницима, дежура на свом 

радном месту и не удаљава се са њега без дозволе директора. У сарадњи са дежурним 

наставницима проверава разлоге доласка страних лица у школу и прате њихово кретање у 

школској згради.   

Директор школе је одговоран за израду распореда дежурства и контролу његовог 

извршавања. 

  

Исхрана ученика 

Школа обезбеђује  ужину за ученике наручивањем од добављача. Приликом организовања 

исхране школа ће применити  све здравствено-хигијенске мере заштите, у току пријема и 

сервирања хране. Размена хране и прибора међу ученицима није дозвољена. У складу са 

прописима, сва лица која учествују у процесу припреме или пријема и сервирања хране 

дужна су да се придржавају мера заштите.  

 

Начин праћења остваривања плана 

             Стручни сарадник и директор задужени су за праћење наставе и контролу 

реализације оперативног плана. Стручни сарадник и директор посебно су задужени да 

прате да ли се предузимају све одговарајуће мере  тако да се подстиче развој и 

напредовање ученика у оквиру квалитетне наставе у безбедном и здравом окружењу. У 

оквиру редовне наставе и других облика рада са ученицима, оставривеће се 

информативно-саветодавни рад на тему пандемије и заштите од COVID-19 вируса. О 

рализованим активностима и постигнутим резултатима ће се редовно извештавати 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, односно надлежна школске управа. 

Школа ће тежити да осигура да се актулени модел поштује и да се оствари 

континуитет у раду и понашању у складу са поменутим моделом наставе. Уколико дође до 

потребе за променом модела условље променама епидемиолошке ситуације, доћи че до 

промене модела, при чему ће се пратити одлуке Кризног штаба и упуства Министарства. 

 


