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1 Уводни део 

1.1 Полазне основе 
 
План рада ОШ „Михајло Пупин“ у Ветернику за школску 2022/23. године, сачињен је на основу 
претходне анализе реализације Годишњег плана рада у школској 2021/22. години. 

Овај програм сачињен је као оперативни документ школе за школску 2022/23. Саставни делови 
План су планови и програми образовно – васпитног рада, стручних и управних органа школе. У 
оквиру плана налази се школски календар и други садржаји значајни за укупну реализацију рада у 
школи. 

Полазне основе за израду овог плана: 
Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС бр.72/09, 52/11 и 
55/201335/2015 аутентична тумачења, 63/15,62/2016/ 20))Закона о основном образовању и 
васпитању (Службени гласник бр. 55/13/20)Правилник о норми часова непосредног рада са 
ученицима и структури радних обавеза наставника, стручних сарадника и васпитача у основној 
школи (2/92-2/1000). 
Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга основне школе ( 68/15,62/16). 
Правилника о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу 
(Просветни гласник бр.4/90). 
Правилника о изменама правилника о наставном плану и програму основног образовања и 
васпитања „Екскурзија, излет, зимовање, летовање и камп“ (Службени гласник РС- Просветни 
гласник бр. 7/06). 
За први разред: 
Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму 
наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања, „Просветни гласник“, број 
010/2017, сапратећим изменама и допунама објављеним у „Просветни гласник“ бр: 002/2020, 
001/2019, 018/2018,015/2018 и 012/2018 
За други разред: 
Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања, 
„Просветни гласник“, број 016/2018, са пратећим изменама и допунама објављеним у „Просветни 
гласник“бр: 003/2019 и 005/2021 
За трећи разред: 
Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања, 
„Просветни гласник“, број 005/2019, са пратећим изменама и допунама објављеним у „Просветни 
гласник“бр: 001/2020 и 006/2020. 
За четврти разред: 
Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања 
„Просветни гласник“, број 011/2019, са пратећим изменама и допунама објављеним у „Просветни 
гласник“бр: 006/2020 и 007/2021 
За пети разред: 
Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и 
програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања, „Просветни 
гласник“,број 15/2018-77, 18/2018-1, 3/2019-83, 3/2020-3, 6/2020-94, 17/2021-1. 
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За шести разред: 
Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и 
програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања, „Просветни 
гласник“,број 15/2018-77, 18/2018-1, 3/2019-83, 3/2020-3, 6/2020-94, 17/2021-1 
За седми разред: 
Правилник о плану наставе и учења за седми и осми разред основног образовања и васпитања, 
„Просветни гласник“, број 18/2018;Правилник о програму наставе и учења за седми разред 
основног образовања и васпитања: 5/2019-61, 1/2020-60, 6/2020-99, 8/2020-597, 5/2021-4, 17/2021-42 
За осми разред: 
Правилник о плану наставе и учења за седми и осми разред основног образовања и васпитања, 
„Просветни гласник“, број 18/2018;Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног 
образовања и васпитања: 11/2019-61, 2/2020-6, 6/2020-118, 5/2021-8, 17/2021-58, Статута школе, 
Школског развојног плана за 2022-2025. Gодину, Извештаја о реализацији ГПРШза школску 
2021/22.,Самовредновања и извештаја о вредновању школе, Школског календара за 2022/23. 
школску годину, Школског програма, Образовних стандарда за крај првог циклуса образовања, 
Образовних стандарда за крај другог циклуса образовања 
Правилник о посебном програму образовања и васпитања у ванредним условима 
Планреализације наставеу случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или 
других ванредних ситуацијаи околности за основну школу. 
„Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 
занемаривање“. Правилник је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 104/20 од 
31. јула 2020. године и ступио је на снагу 08. августа 2020. године. 
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце и ученика за време боравка у 
о.ш. „Михајло Пупин“ и свих активности које организује установа. (На основу члана 108, став 2. 
Закона о основама система васпитања и образовања („Службени гласник РС“, бр.88/17, 27/18- др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17.став 4. и члана 24, Закона о влади- („Службени гласник РС“, 
бр. 55/05,71/05- исправка, 101/07,68/08,16/11, 68/12- УС, 72/12, 7/14- УС, 44/14 и 30/18- др закон.)) 
Стручно упутство за реализацију и организацију образовно васпитног рада и основној школи у 
школској 2022/23.години. 
Упутство о мерама здравља ученика и запослених за основне и средње школе. 
  



3  

1.2 Материјално–технички и просторни услови рада 
 
Основна школа Михајло Пупин се налази у Ветернику, у улици Краља Александра број 38. 
Саграђена је 1966. године. Спрат је саграђен 1969, фискултурна сала 1970, а спортски центар са 
полигоном 1980. године. Снабдева се водом из градске водоводне мреже и прикључена је на 
градску канализацију. Укупни затворени простор износи 4200 м2. Школа располаже са 10 учионица 
за разредну наставу, 9 учионица и 3 кабинета за предметну наставу, једном учионицом за 
информатику и фискултурном салом. Остали школски простор заузима двориште са спортским 
тереном површине 1450 m2.  
Школа је пројектована тако да омогућава организовање наставе, ваннаставних и друштвених 
активности за око 600 ученика. Школа сада броји 816 ученика смештених у 33 одељења и настава је 
организована у две смене. У садашњим условима школи недостају један кабинет за хемију, кабинет 
за географију, кабинет за стране језике, две просторије за рад ученичких организација. Школа има 
кухињу, али не и трпезарију која би требало да буде за минимум 35ученика, тако да су услови за 
исхрану ученика отежани. 
Примарне потребе су на санацији школске зграде и дворишта. Адаптација је потребна од једне 
учионице у трпезарију, број деце захтева проширење, боравак. Адаптација и кречење фасаде која 
није урађена од оснивања школе и има оштећења. Адаптација дворишта и уређења спортских 
терена, трибина и стаза, као и њихово одржавање. Кречење одређеног броја учионица и ходника- до 
сада је окречен већи број учионица и то је финансирано средствима града Новог Сада. 
У школској 2022/2023. години материјално-финансијско пословање школе спроводиће се у складу 
са важећим прописима из ове области, као и на основу Закона о буџетском систему и општих аката 
школе који регулишу ову материју.  
Школа остварује средства за свој рад на основу Правилника о мерилима за утврђивање цена услуга 
у основној школи МПРС и Градске управе за образовање Нови Сад. Распоред финансијских 
средстава у оквиру колектива вршиће се на основу Колективног уговора, а утрошак материјалних 
средстава на основу финансијског плана школе, као и одлука управног органа школе у складу са 
важећим прописима. 
Школа је у новембру 2013. године вреднована од стране Екстерне евалуације и добила највишу 
оцену - четири. 

1.3 Услови друштвене средине 
 
Школа је лоцирана у приградском насељу Ветерник, а припада општини Нови Сад. Известан број 
наших ученикауписује у ОШ „Мирослав Антић“ у Футогу, а део ученика је ове школске године 
прешао у ОШ „Марија Трандафил“ у Ветернику.  
Ветерник је насеље које карактерише неразвијена привреда, а трговина је доминантан облик 
делатности. Житељи су углавном просечног и нижег образовног нивоа и економског стања. У 
Ветернику недостају установе за образовање и културу, што повећава одговорност школе и њен 
утицај на друштвени живот средине.  
Како би се повезала са средином и појачала свој утицај на развој младих, школа ће, као и до сада, 
сарађивати са установама: Министарством просвете и спорта, Школском управом Нови Сад, 
Градском управом за образовање Нови Сад, Покрајинским секретаријатом за образовање,МУП 
Нови Сад, МЗ Ветерник, Предшколском установом „Радосно детињство“, ОШ „Марија 
Трандафил“,Домом здравља Нови Сад, Центром за социјални рад Нови Сад, Културно – пословним 
центром Ветерник, спортским организацијама у Ветернику, КУД Ветерник, КУД „Сава 
Вукосављевић“, организацијама Црвеног крста, Дечјег савеза, средствима јавног информисања...  
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За успешнију реализацију образовно – васпитног рада, школа ће сарађивати са следећим 
институцијама: Музеј Војводине, Музеј револуције, Галерија Матице српске, Српско народно 
позориште, Новосадски сајам, СПЦ Војводина , Филозофским факултетом и др.  
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2 Организација рада школе 

2.1 Број ученика у школи 
 
Почетком шк. 2022/2023. године, школа има 816 ученика распоређених у 33 одељења што износи 
24,4ученика по одељењу. У први разред је уписано 117 ученика и распоређени су у 5 одељења.  
 
Одељење Број ученика ИОП 1 ИОП 2 
1-1 24   
1-2 24   
1-3 24   
1-4 23   
1-5 22   
Укупно 117   
2-1 23   
2-2 25   
2-3 26   
2-4 23 1 1 
Укупно 97 1 1 
3-1 23   
3-2 25 1  
3-3 23   
3-4 28   
Укупно 99 1  
4-1 25 1  
4-2 24  1 
4-3 25  1 
4-4 25   
Укупно 99 1 2 
5-1 24   
5-2 24 1  
5-3 24   
5-4 21 2  
Укупно 93 3  
6-1 25   
6-2 25   
6-3 25   
6-4 26   
Укупно 101   
7-1 26   
7-2 24 1  
7-3 27 1  
7-4 25  1 
Укупно 102 2 1 
8-1 26 2  
8-2 28   
8-3 26 1  
8-4 28   
Укупно 108 3  
Укупно школа 816 11 4 
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2.2 Извод из школског календара 
 
ДИНАМИКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ, КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОДИ 
 
Број радних дана по месецима: 
Септембар 22 
Октобар 21 
Новембар 21 
Децембар 17 
Јануар 11 
Фебруар 17 
Март 23 
Април 13 
Мај 21 
Јун 4/14 
Укупно 4/180 
 

 

 

На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6. Закона о основама система 
образовањаиваспитања(''СлужбенигласникРС'',бр.:88/17,27/18-др.закон,10/19,6/20. и 
129/2021),члана15.и16.став2.,члана24.став2.ичлана37.став4.Покрајинскескупштинскеодлукеопок
рајинској управи ("Службени лист АП Војводине", бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16, 
29/17,24/2019, 66/2020 и 38/2021), покрајински секретар за образовање, прописе, управу и 
националнемањине – националне заједнице, доноси: 

2.3 Правилнико школском календару за основне школе са седиштем на 
територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2022/2023. годину 

 

Члан1. 

 

ОвимПравилникомутврђујесекалендарзаостваривањаобразовно-васпитноградаишколског 
распуста ученика у основним школама за школску 2022/2023. годину, са седиштем натериторији 
АутономнепокрајинеВојводине. 

Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада предвиђени 
наставнимпланомипрограмомзаосновнешколепланирајусеГодишњимпланомрада. 

 

 

Члан2. 

 

Наставнипланипрограмзаученикеодпрвогдоседмогразредаостварујесеу36петодневнихнаст
авних недеља, односно180 наставнихдана. 

Наставнипланипрограмзаученикеосмог  разредаостварујесеу34петодневненаставне 
недеља,односно170наставнихдана. 
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Основне музичке и балетске школе могу да изводе наставу и у току шест наставних дана 
унедељи,премагодишњемпланурадашколе,ускладусазаконом. 

Остваривање образовно-васпитног рада, због равномерно заступљених наставних 
дана,изводисе 
учетвртак,26.јануара2023.годинеиууторак18.априла2023.године,премараспоредучасоваод петка. 

У случају када су угрожени безбедност и здравља ученика и запослених, због 
чеганијемогуће да школа оствари обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју 
наставнихседмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање до 5% од 
утврђеног бројапетодневнихнаставних седмица, односнонаставнихдана. 

 

Члан3. 

 

Наставаидругиоблициобразовно-
васпитноградауосновнојшколисеостварујуутокудваполугодишта. 

Првополугодиштепочиње1.септембра2022.године,азавршавасеупетак,23.децембра2022.годи
не. Прво полугодиштеима81 наставни дан. 

Другополугодиштепочињеупонедељак,16.јануара2023.годинеи завршавасе: 

- Ууторак,6.јуна2023.године, заученикеосмогразредаи има89наставнихданаи 
- У уторак, 20.јуна 2023.године, за ученике од првог до седмог разреда и има 99 

наставнихдана. 

 

Члан4. 
 

У току школске године ученици имају зимски, сретењски, пролећни и  летњи 
распуст.Зимскираспустпочињеупонедељак,26.децембра2022.године,азавршавасеу петак 
13.јануара2023.године. 

Сретењски распуст почиње у среду, 15. фебрура 2023. године, а завршава се у петак, 
17.фебруара2023. године. 

Пролећнираспустпочињеупетак,7.априла2023.године,азавршавасеупонедељак, 
17.априла2023.године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње 21. јуна 2023. године, 
азавршавасе31.августа2023.године.Заученикеосмогразредалетњираспустпочињепозавршеткузавр
шног испита,азавршавасе31.августа2023. године. 
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Члан5. 
 

За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног и 
допунскоградасаученицима. 

О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и допунског рада 
саученицимаиз става1.овог члана,напредлог Наставничкогвећаодлучуједиректор. 

 
Члан6. 

 
УтокунаставногпериодашколаможеутврдитиусвомГодишњемпланураданајвишечетири 

наставнесуботеитоуслучајуако сеунаставнидан: 
- ОбележаваДаншколе; 
- Завећидеоученикашколе,реализујуекскурзије,илинекедругеактивности; 
- Савећиномученикаучествујенанекојспортскојилидруштвенојманифестацији,илијешколад
омаћинтакмичења,друштвене или спортскеманифестације; 
- Због одсуства већег броја ученика или запослених, који обележавају верски празник, 
илипразник националне мањине утврђен од стране националног савета одређене 
националнемањине уРепублициСрбији,удан тог празникајеотежаноизвођењенаставе. 
Наставну суботу у којој се надокнађује пропуштен рад из става 1. овог члана, 

потребнојеодрадитиуистомкварталу укомејеиданкоји јеодређенкаоненаставни. 
Избор и распоред републичких такмичења ученика, биће одређен програмом 

такмичењаи смотри ученика основних школаи Стручним упутством о организовању такмичења и 
смотриученикаосновних исредњихшкола,  зашколску2022/23. годину. 

Заученикекојинебудуучествовалинатакмичењима,наведениданисунаставни. 
 

Усвимдругимслучајевимаодступањаодшколскогкалендара,школаједужнадапоступа у 
складу са чланом 28. став 5. и 105. став 3 и 4. Закона о основама система образовања иваспитања 
(''Службени гласник РС'', бр.: 88/17, 27/18-др. закон, 10/2019, 27/2018-др. закон, 6/2020и 
129/2021). 

 
Члан 7. 

 
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 24.03.2023. године и 

усуботу, 25.03.2023. године, а завршни испит у среду, 21.06.2023. године, четвртак, 
22.06.2023.годинеипетак, 23.06.2023. године. 

 

Члан 8. 
 

Времесаопштавањауспехаученикаиподелеђачкихкњижица,сведочанставаидипломапозавр
шеткупрвог,односнодругогполугодишта,школа утврђујегодишњимпланомрада. 

 
Члан9. 

 
Ушколисепразнујудржавнииверскипразнициу складу са Закономо државним и другим 

празницима уРепублици Србији („Службени гласникРС“број43/01,101/07и 92/11). 
 

Ушколисеобележава: 
‐ 21.октобар2022.године-ДансећањанасрпскежртвеуДругомсветскомрату,каораднидан 
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‐ 08.новембар2022.године-Данпросветнихрадника 
‐ 11.новембар2022.године-ДанпримирјауПрвомсветскомрату,каонераднидан 
‐ 27.јануар2023.године-СветиСава–школскаслава,каораднии ненаставнидан 
‐ 15. Фебруар2023. године–Сретење- Дандржавности,којисепразнује15.И16.фебруара 

2023.године,каонераднидани 
‐ 21.фебруар–Међународниданматерњегјезика 
‐ 10. април – Дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и 

првогсрпскогминистрапросвете 
‐ 22.април2023.године-Дансећањанажртвехолокауста,геноцидаидругихжртава 

ФашизмауДругомсветскомрату,каораднидан 
‐ 01. мај 2023. године - Празник рада, који се празнује 1. и 2. маја 2023. године, 

каонерадни дани 
‐ 09.мај2023.године-Дан победекаорадни дан, 
‐ 28.јун 2023. године–Видовдан–споменнаКосовскубитку. 

 
 
Члан10. 

 
Ученициизапослени 

ушколиимајуправоданепохађајунаставу,односноданераде,уданеверскихпразника: 
- Православниверници-напрвиданкрснеславе; 
- Припаднициви 

верскихзаједницакојеобележавајуверскепразникепоГрегоријанскомодносноЈулијанскомка
лендару–напрвиданБожићаи 
уданеускршњихпразникапочеводВеликогпетказакључносадругимданомпразника; 

- ПрипаднициИсламскезаједнице–
21.априла2023.године,првиданРамазанскогбајрамаи28.јуна2023.године,првиданКурбан-
бајрама. 

- ПрипаднициЈеврејскезаједнице–
15.октобра2022.године,напрвиданЈомКипураи6.априла2023.године,првиданПасхаилиП
есах. 

 
 

 
Члан11. 

 

- Одлукаманационалнихсаветанационалнихмањинаутврђенисуследећинационалнипразници 
националних замађарскунационалнузаједницу: 

*15.март-Данреволуцијеиослободилачкеборбе1848/49 
*20.август-ДанСветогСтеванаи 
*23.октобар-Данпочеткареволуцијеиослободилачкеборбе1956.године; 

 
-засловачкунационалнузаједницу 

*првивикенд уавгусту–Данисловачкихнародних свечаности; 
 
- Зарумунскунационалнузаједницу: 

*15.јануар-датумрођењанационалногпесникаМихаиЕминескуа, 
*04.септембар-празник Великегоспојине, 
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*01.децембар-НационалнипразникРумунијеи 
*07.децембар-Даннационалногсавета. 

 
- Зарусинскунационалнузаједницу: 

*17.јануар-ДанРусина. 
- Захрватскунационалнузаједницу: 

*19.март-благдан СветогЈосипа, 
*19.јун-датумрођењасуботичкогбискупаИванаАнтуновића, 
*16.октобар-датумрођењабанаЈосипаЈелачићаи 
*15.децембар-датумоснивањаХрватскогнационалногвијећа. 

 
- Забуњевачкунационалнузаједницу: 
*02.фебруар-Данвеликогпрела 

*23.фебруар –ДанизборапрвогНационалногсавета 
*15.август-Дан Дужијанцеи 
*25.новембар-
Данкадаје1918.годинеуНовомСадуодржанаВеликаНароднаскупштинаСрба,Буњевацаиосталих 
Словена. 

 
- Заромскунационалнузаједницу: 

*14.јануар-Василица, 
*03.петакумарту– Бибија, 
*08.април-Међународни данРомаи 
*06.мај-Ђурђевдан. 

 
- Забошњачкунационалнузаједницу: 

*11.мај-ДанБошњачкенационалнезаставе 
*21.априла-првиданРамазанскогбајрама 
*28.јун-првиданКурбанскогбајрамаи 
*20.новембар-ДанЗАВНОС-а. 

 
- За украјинскунационалнузаједницу: 

*17.мај-ДанукрајинскезаједницеуСрбијии 
*14.октобар-Данукрајинскиххероја. 

 
- Замакедонскунационалнузаједницу: 

*02.август-Илинден–ДанустанканародаМакедонијепротивТурака, 
*08.септембар-ДандржавностиРепубликеМакедоније, 

*11.октобар-Дан борцаи 
*16.децембар–ДанНационалногсавета. 

 
- Занемачкунационалнузаједницу: 

*15.децембар-Даноснивањанационалногсавета. 
 

- Забугарскунационалнузаједницу: 
*3.март–Данослобођењаодтурскогропства, 
*24.мај–Дан КирилаиМетодијаи 
*01.новембар–Даннароднихбудитеља. 
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- Зачешкунационалнузаједницу: 

*04.фебруар– Данчешкекњижевности, 
*28.март–Данобразовања, 
*16.мај–Даннационалногсавета, 
*28.септембар–Дан Чеха(Св.Вацлав)и 
*04.октобар–Данчешкогјезика. 

 
Члан12. 

 
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада за основне школе за 

школску2022/2023.годинучинисаставнидео овог Правилника. 
 

Члан13. 
 

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу АП Војводине", 
асходно члану 53. став 2. Закона о државној управи (''Службени гласник РС'', бр: 79/05, 
101/07,95/10,99/14, 47/18и30/18– др.закон), бићеобјављениу''СлужбеномгласникуРС''. 

 
 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – 
националнезаједнице 

 
 
Број:128-610-1/2022-01 
УНовомСаду,01.06.2022.године 

 
 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
Szakállas Zsolt(ЖолтСакалаш) 
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2.4 Годишњи фонд редовне, изборне и факултативне наставе 

2.4.1 Листа предмета и активности 
 
Школски програм је рађен на основу Правилника о плану и програму наставе и учења од 
првог до осмог разреда и Правилника о изменама и допунама Правилника о плану и 
програму наставе и учења. („Службени гласник РС“, бр. 88/17. и 27/18.,„Просветни 
гласник“ бр. 15/18., 2/20., 17/21.). Програм се остварује на српском језику. 
 
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

Настaвни предмет: 
I II III IV VI VII VIII 
н Г н г н г н г н г н г н г 

Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 4 144 4 144 4 136 
Страни језик – 
енглески језик 

2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 68 

Ликовна култура  1 36 2 72 2 72 2 72 1 36 1 36 1 34 
Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 34 
Свет око нас 2 72 2 72 - - - - - - - - - - 
Природа и друштво - - - - 2 72 2 72 - - - - - - 
Дигитални свет 1 36 1 36 1 36 1 36 - - - - - - 
Историја  - - - - - - - - 2 72 2 72 2 68 
Географија - - - - - - - - 2 72 2 72 2 68 
Физика - - - - - - - - 2 72 2 72 2 68 
Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 4 144 4 144 4 136 
Биологија - - - - - - - - 2 72 2 72 2 68 
Хемија  - - - - - - - - - - 2 72 2 68 
Техничко и 
технологија 

- - - - - - - - 2 72 2 72 2 68 

Физичко и 
здравствено васпитање  

3 108 3 108 3 108 3 108 2 72 2 72 2 68 

Информатика и 
рачунарство 

- - - - - - - - 1 36 1 36 1 34 

 
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИНАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

Настaвнипредмет: 
I II III IV VI VII VIII 
Н г Н г н г н г н Г н г н г 

Верска настава 
(православни катехизис 
/ католички вјеронаук)  

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 34 

Грађанско васпитање  1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 34 
Страни језик(немачки 
језик/ руски језик)  

- - - - - - - - 2 72 2 72 2 68 

 
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

Настaвни предмет: 
IV 
н г 

Пројектна настава 1 36 
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СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Настaвни предмет: 
I II III IV V VI VII VIII 
Н Г н Г н г н г н г н г н г н г 

Слободне наставне 
активности – 
секције: ликовна, 
драмска, 
рецитаторска 

1 36 1 36 1 36 1 36 - - - - - - - - 

Скаут ренџери - - 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 
Чувари природе - - - - - - - - 1 36 1 36 - - - - 
Креативна 
информатика 

- - - - - - - - 1 36 1 36 - - - - 

Вежбањем до 
здравља 

- - - - - - - - - - 1 36 - - - - 

Домаћинство - - - - - - - - - - - - 1 36 1 36 
Предузетништво- 
Постани програмер 

- - - - - - - - - - - - 1 36 1 36 

Енглески кроз забаву - - - - - - - - - - - - - - 1 36 

 
 
Ученик који се определио за један од два обавезна изборна предмета верску наставу или 
грађанско васпитање, може да их мења у току циклуса основног образовања и васпитања.  
 
ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУJУ ОБАВЕЗНИ И 
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

Облик: 
I II III IV VI VII VIII 
н г н Г н г н г н г н г н г 

Редовна 
настава  

21
-
23 

756
-
828 

22
-
24 

 
792
- 
864 
 

22
-
25 

792
-
900 

22
-
25 

792
-
900 

29
-
32 

1044
-
1152 

31
-
34 

1116
-
1224 

31
-
33 

1054
-
1122 

Допунск
а 
настава 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 34 

Додатни 
рад  

- - - - 1 36 1 36 1 36 1 36 1 34 

 
 
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

Облик: 
I II III IV VI VII VIII 
н г н Г Н г н г н г н г н г 

Час одељ. 
стар. 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Слоб. 
активн. 

1-2 
36-
72 

1-2 
36-
72 

1-2 
36-
72 

1-2 
36-
72 

1-
2 

36-
72 

1-2 
36-
72 

1-2 34-68 

Екскурз.  1 до 3 дана годишње  До 2 дана годишње 
До 3 дана 
годишње  
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Нови наставни план и програм за V разред ступио на снагу школске 2017/2018. г, а за VI 
разред школске 2018/2019. године,за VII разред школске 2019/2020. Године, за VIII разред 
школске 2021/2022 године. (Сл. гласник – Просветни гласник РС 6/17).  
 

А. Обавезни наст. предмети: 
V VI 
н г н г 

Српски језик 5 180 4 144 
Страни језик – енглески језик 2 72 2 72 
Историја  1 36 2 72 
Географија 1 36 2 72 
Биологија 2 72 2 72 
Математика 4 144 4 144 
Информатика и рачунарство 1 36 1 36 
Техника и технологија  2 72 2 72 
Ликовна култура 2 72 1 36 
Музичка култура  2 72 1 36 
Физичко и здравствено васпитање  2 72+54 2 72+54 
Физика  - - 2 72 
Укупно А: 24-27 918-1026 25-28 954-1062 
 

Б. Изборни наст. предмети: 
V VI 
н г н г 

Верска настава / Грађанско васпитање 1 36 1 36 
Други страни језик 2 72 2 72 
Матерњи језик/говор са елементима 
националне културе  

2 72 2 72 

Укупно Б: 3-5 108-180 3-5 108-180 
Укупно А+Б: 27-30 1026-1134 28-31 1062-1170 
 

Облик обр. – васп. Рада 
V VI VII 
н г н Г н 

Редовна настава  27-30 
1026-
1134 

28-31 
1062-
1170 

28-31 

Слободне наставне активности 1 36 1 36 1 
Допунска настава 1 36 1 36 1 
Додатна настава 1 36 1 36 1 
 
Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим 
планом рада. Ученик обавезно бира једну активност са листе од три слободне наставне 
активности које школа нуди.  
 

Остали блици обр. – васп. Рада 
V VI 
н г н г 

Час одељењског старешине 1 36 1 36 
Ваннаставне активности 1 36 1 36 
Екскурзија  До 2 дана годишње До 2 дана годишње 
 
Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, 
културне, као и друге активности у складу са просторним и људским ресурсима школе.  
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Поред Школског програма којим се реализује наставни план и програм, Школа остварује 
и: 

 индивидуални образовни план  
 индивидуални програм српског језика  

Индивидуални образовни план израђује се за децу којој је потребна додатна подршка у 
образовању и васпитању. Њиме се утврђује прилагођен и обогаћен начин образовања и 
васпитања детета, а посебно: 

 дневни распоред часова наставе у одељењу, дневни распоред рада са лицем које 
му пружа додатну подршку и распоред рада у посебној групи у којој му се пружа 
додатна подршка, као и учесталост подршке 

 циљеви образовно – васпитног рада 
 посебни стандарди постигнућа и прилагођени стандарди за поједине или за све 

предмете са образложењем за одступање од посебних стандарда 
 индивидуални програм по предметима – садржаје у предметима који се обрађују у 

одељењу и раду са додатном подршком 
 индивидуализован начин рада наставника, прилагођен врсти сметње  

За ученике са изузетним способностима, Школа доноси индивидуални образовни план са 
свим наведеним елементима, осим тачке 3). 
Индивидуални програм српског језика Школа остварује за ученике који не познају језик 
на коме се изводи настава.  

2.5 Распоред наставе школска 2022/2023.година 

2.5.1 Смене 
 
Непарна смена 
Разред: Одељење: Укупно одељења: 
I 1,2,3,4,5 5 
III 1,2,3,4 4 
V 1,2,3,4 4 
VII 1,2,3,4 4 
Укупно:  17 
 
 
Парна смена 
Разред: Одељење: Укупно одељења: 
II 1,2,3,4 4 
IV 1,2,3,4 4 
VI 1,2,3,4 4 
VIII 1,2,3,4 4 
Укупно:  16 

 

2.5.2 Распоред учионица 
 
Разредна настава 
 
 
НЕПАРНА СМЕНА ПАРНА СМЕНА 
РАЗРЕД УЧИОНИЦА - БРОЈ РАЗРЕД УЧИОНИЦА - БРОЈ 
I-1 Татјана Квргић- 15 II-1 Радмила Мутић- 9 
I-2 Нада Цвијановић- 8 II-2 Бојана Балаћ- 14 
I-3 Весна Ружин- 14 II-3 Нада Радованов- 8 
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I-4 Наташа Милосављевић- 12 II-4 Жаклина Папшот Козик- 15 
I-5 Габријела Прислан- 11   
III-1 Јован Коцевски- 13 IV-1 Биљана Вуковић- H 13 
III-2 Себастијан Ђокић- 9 IV-2 Биљана Шкорић- 12 
III-3 Даница Коцевски- 10 IV-3 Нада Ушћумлић- 10 
III-4 Љиљана Чакаревић- H 13 IV-4 Биљана Бодирожа- 13 
 
Предметна настава 
 
НЕПАРНА СМЕНА ПАРНА СМЕНА 
РАЗРЕД КАБИНЕТ  БРОЈ РАЗРЕД КАБИНЕТ  БРОЈ 
V-1 Географија 5 VI-1 Немачки 6 
V-2 Страни језик 6 VI-2 Физика 19 
V-3 Ликовно 1 VI-3 Математика 2 
V-4 Српски 3 VI-4 Музичко 16 
VII-1 Српски 4 VIII-1 Српски 4 
VII-2 Музичко 16 VIII-2 Српски 3 
VII-3 Математика 7 VIII-3 Географија 5 
VII-4 Физика 19 VIII-4 Ликовно 1 
   VIII-5 Математика 7 
 

2.5.3 Распоред звоњења од 01.09.2022.год 
 
ЧАС ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ 
1. 7:30 - 8:15 13:30 - 14:15 
2. 8:20 - 9:05 14:20 - 15:05 
 Велики одмор 20 минута Велики одмор 20 минута 
3. 9:25 - 10:10 15:25 - 16:10 
4. 10:15 - 11:00 16:15 - 17:00 
5. 11:05 - 11:50 17:05- 17:50 
6. 11:55 - 12:40 17:55- 18:40 

 
Настава почиње 01.09.2022. године 
Непарна смена: I, III, V, VII пре подне 
Парна смена: II, IV, VI, VIII после подне  
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2.5.4 Дежурство наставника 
 
 
Непарна смена - Септембар 2022-2023. ( 1. недеља) 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

ВРЕМЕ МЕСТО ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 
07:00-
13:00 
 
13:00-
19:00 

Главни 
дежурач 
хол 
кантина 

 
Ерцег Саша 

 
Гагић 
Биљана 

Варагић 
Тања 1-4 
часа 
Жигић 5. и 
6. час 
 

 
Јовановски 
Биљана 

 
Снежана 
Матковић 

07:00-
12:40 
 
13:00-
18:40 

Ходник 
српски 

 
Гвозденовић 
Весна 

 
Милинковић 
Весна 

 
Влаховић 
Бранка 

 
Трифковић 
Андреј 

 
Гргић 
Катја 

07:00-
12:40 
 
13:00-
18:40 

Ходник 
управа 

 
Ковачић 
Борко 

 
Мркић 
Јасмина 

 
Пејак Павле 
( прва два 
часа) 
после 
преузима 
Невенка 
Ивић 

 
Светлана 
Швоња 

 
Ковач 
Вера 

09:05-
09:25 
 
15:05-
15:25 

Двориште 
велики 
одмор 

Зорица Жигић 
Ковачић 
Борко 

Матковић 
Снежана 
Јовановски 
Биљана 

Весна 
Гвозденовић 
Катја Гргић 

Зорица 
Жигић 
Саша 
Ерцег 
 

 Рајлић 
Невенка 
Ивић 

07:00-
12:40 
 
13:00-
18:40 

Учитељи 
спрат 
двориште  

Квргић 
Коцевски 
Јован 

Цвијановић 

Ђокић 

Ружин 

Коцевски 
Даница 

Прислан 

Чакаревић 

Шарић 
Наташа 

Други 
дежурни 
мењање 
по 
индексима 
редом 
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ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ 
 
Парна смена – Септембар 2022.-2023.  ( 1. недеља) 
 
 

2.6 Кадровски услови рада 

2.6.1 Наставно особље 
 

Ред. 
број 

Презиме и 
именаставника 

Стручна
спрема 

Државнии
спит 

% 
радногвр
емена 

Врстарадного
дноса 

Раднист
аж: 
ГОД. 

Раднист
аж: 
МЕС. 

Путн
ик 

1.  Балаћ Бојана VII да 100% неодређено 23 0 да 
2.  Барбуловић Јована VII да 100% неодређено 26 0 да 
3.  Бодирожа Биљана VII да 100% неодређено 25 7 да 
4.  Варагић Татјана VII да 60% неодређено 24 5 да 
5.  Влаховић Бранка VII да 100% неодређено 20 0 да 
6.  Вуковић Биљана VII да 100% неодређено 32 9 да 
7.  Јовановски Биљана VII да 100% одређено 7 0 да 
8.  Гагић Биљана VII да 22% неодређено 25 5 да 
9.  Пејак Павле VII не 100% одређено 22 0 да 
10.  Жигић Зорица VII да 100% неодређено 31 1 да 
11.  Ивић Невенка VII да 100% неодређено 21 1 да 

12.  Коцевски Јован VII да 100% одређено 6 6 да 

ВРЕМЕ МЕСТО ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 
7:00-
13:00 
 
13:00-
19:00 

Главни 
дежурач 
хол 
кантина 

 
Којић 

 
Радосављевић 

 
Недић 

 
Станар 1.-4. 
час 
Ласица 5.-6. 
час 

 
Пејак 

7:00-
12:40 
 
13:00-
18:40 

Ходник 
српски 

 
Михајлов 

 
Субашић 

Петровић 1-
3 часа 
Симић 3-6 
часа 

 
Радишић 

 
Јанков 

07:00-
12:40 
 
13:00-
18:40 

Ходник 
управа 

Симић 1-3 
часа 
Петровић 3-6 
часа 
 

 
Љубинковић 

 
Ђоровић 

 
Барбуловић 

 
Пантелић 
 

09:05-
09:25 
 
15:05-
15:25 

Двориште 
велики 
одмор 

Ласица 
Марковић 

Радишић 

Миливојевић 
Немања 

Љубинковић 

Којић 

Марковић 

Радосављевић 

Варагић 

Мркић 

07:00-
12:40 
 
13:00-
18:40 

Учитељи 
спрат 
двориште 

Мутић 
Вуковић 

Балаћ 

Шкорић 

Радованов 

Ушћумлић 

Папшот 

Бодирожа 

Мењање 
по 
индексима 
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Ред. 
број 

Презиме и 
именаставника 

Стручна
спрема 

Државнии
спит 

% 
радногвр
емена 

Врстарадного
дноса 

Раднист
аж: 
ГОД. 

Раднист
аж: 
МЕС. 

Путн
ик 

13.  Квргић Татјана VII да 100% неодређено 28 3 да 
14.  Ковач Вера VII да 100% неодређено 35 1 да 
15.  Коцевски Даница VIII да 100% неодређено 28 6 да 
16.  Ласица Наталија VII да 44% неодређено 13 10 да 
17.  Милинковић Весна VII да 105% неодређено 19 1 да 
18.  Мркић Јасмина VII да 100% неодређено 25 8 да 
19.  Мутић Радмила VII да 100% неодређено 26 4 да 
20.  Недић Вања VII да 111% неодређено 21 4 да 
21.  Ружин Весна VII да 100% неодређено 37 6 да 
22.  Пантелић Никола VII да 100% неодређено 26 10 да 

23.  
Папшот-Козик 
Жаклина 

VII да 100% неодређено 31      9 да 

24.  Петровић Наташа VII да 100% неодређено 24 10 да 
25.  Ерцег Саша VII да 40% неодређено 7 7 да 
26.  Радованов Нада VII да 100% неодређено 27 3 да 
27.  Радосављевић Татјана VII да 97% неодређено 19 5 да 
28.  Којић Душка VII да 100% неодређено 16 6 да 
29.  Симић Жана VII да 100% неодређено 25 6 да 
30.  Субашић Горан VII да 100% неодређено 23 2 да 
31.  Ушћумлић Нада VII да 100% неодређено 21 11 да 
32.  Чакаревић Љиљана VII да 100% неодређено 23 1 да 
33.  Швоња Светлана VII да 100% неодређено 21 2 да 
34.  Станар Сандра VII да 44% неодређено 17 8 да 
35.  Јанков Јелена VII да 100% неодређено 13 9 да 
36.  Трифковић Андреј VII да 111% неодређено 17 7 да 
37.  Ђокић Себастијан VII да 100% неодређено 12 2 да 
38.  Цвијановић Нада VII да 100% неодређено 18 6 да 
39.  Шкорић Биљана VII да 100% неодређено 13 5 да 
40.  Снежана Матковић VII да 40% неодређено 14 8 да 
41.  Борко Ковачић VII да 100% неодређено 11 5 да 
42.  Ђурђица Мишић VII не 80% одређено 9 11 да 
43.  Снежана Станар VII да 100% неодређено 33 11 да 
44.  Михајлов Наташа VII да 60% неодређено 9 11 да 
45.  Александар Стојичић VII не 15% одређено 2 1 да 

46.  
Наташа 
Милосављевић 

VII да 100% неодређено 10 0 да 

47.  Рајлић Раденко VII да 95% одређено 15 5 да 
48.  Гргић Катја VII не 71% одређено 3 10 да 
49.  Марковић Снежана VII не 50% неодређено 6  10 да 
50.  Љубинковић Милена VII да 97% неодређено 13 10 да 

51.  
Благојевић Керкез 
Тања 

VII да 72% одређено 8 10 да 

52.  Дејан Ђоровић VII не 45% одређено 2 6 да 
53.  Габријела Прислан VII да 100% одређено 7 9 да 
54.  Олгица Радишић VII да 45% неодређено 7 0 да 
55.  Немања Миливојевић VII да 60% одређено 4 8 да 

56.  Милена Ковачевић VII да 44,44% неодређено 33 4 да 

57.  Сања Пушић VII да 44,44% неодређено 8 9 да 
58.  Јелена Вукадиновић VII да 100% неодређено 5 6 да 
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2.6.2 Директор школе 
 
 

Презиме и 
име: 

Школска 
спрема: 

Стручни 
испит: 

Стаж: 
% радног 
времена: 

Врста 
радног 
односа: 

Путник: 

Радослава 
Ступар 

VII да 17г 7м 100 неодређено да 

 
Професор информатике 
Датум избора: 01.09.2021. године  
Број решења: 128-022-540/2021-01 

2.6.3 Помоћник директора 
 

Презиме и име: Школска спрема: Стаж: 
% радног 
времена: 

Ђурђица Мишић VII 10 20% 

Драгана Јегдић  VII 2 20% 

Вања Недић VII 21 10% 

 
 

2.6.4 Сручни сарадници 
 
Психолог и педагог 

Презиме и име: 
Школска 
спрема: 

Стручни 
испит: 

Стаж: 
% радног 
времена: 

Врста радног 
односа: 

Иванишевић 
Анита психолог  

VII да 19 100% неодређено 

Јегдић Драгана 
педагог 

VII не 2 100% одређено 

 
Библиотекар  

Презиме и име: 
Школска 
спрема: 

Стручни 
испит: 

Стаж: 
% радног 
времена: 

Врста радног 
односа: 

Нађ Хевеши 
Зорица 
библиотекар 

VII да 30г 7м 100% неодређено 

 
НАПОМЕНА: Подаци о стажу се односе на 01. септембар 2023. године. 
 
 

2.6.5 Укупно без положеног стручног испита 
 
Разредна настава Предметна настава 
0 6 
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Укупно у настави 
 
Степен 
стручнеспреме: 

Разредна настава Предметна настава Укупно: 

ССС - - - 
ВШС - - - 
ВСС 19 39 58 
Укупно: 19 39 58 

2.6.6 Распоред радног времена директора и стручних сарадника 
 
ДИРЕКТОР 
Понедељак, уторак, среда, четвртак, петак 08:00-16:00h 
ПЕДАГОГ  

Понедељак, уторак 13:00-19:00h, среда, четвртак 8:00-14:00h, сваки други петак 
преподне 

ПСИХОЛОГ  
Понедељак, уторак 8:00-14:00h, среда, четвртак 13:00-19:00h, сваки други петак 
поподне 

БИБЛИОТЕКАР  
Понедељак-петак 9:00-15:00h 
 

2.6.7 Ваннаставно особље 
 

Ред. 
број 

Презиме и име 
Стручна 
спрема 

Државни 
испит 

% 
радног 
времена 

Врста радног 
односа 

Радни 
стаж: 
ГОД. 

Радни 
стаж: 
МЕС. 

Путн
ик 

1.  Бабић Биљана VII да 100% Неодређено 26 5 да 
2.  Берак Вјера I не 100% Неодређено 34 4 да 
3.  Иванишевић Анита VII да 100% Неодређено 19 10 да 
4.  Недић Горан III не 100% Неодређено 25 2 да 
5.  Драгојловић Љубица I не 100% Неодређено 38 9 да 
6.  Митковић Мира IV не 100% Неодређено 24 10 да 
7.  Швоња Сања lV не 33% Неодређено 8 6 да 
8.  Поповић Радмила lV не 100% Неодређено 15 1 да 
9.  Слободан Доведен III да 100% Одређено 1 2 да 
10.  Лабовић Данка VI да 100% Неодређено 28 8 да 
11.  Мајкић Нада III не 100% Неодређено 20 1 да 
12.  Драгана Јегдић VII не 100% Одређено 2 1 да 
13.  Нађ-Хевеши Зорица VII да 100% Неодређено 33 5 да 
14.  Војиновић Милка IV да 100% Одређено 4 10 да 
15.  Швоња Биљана III не 100% Неодређено 30 2 дa 
16.  Шебез Зорица III не 100% Неодређено 25 1 да 
17.  Штакић Милена V да 100% Неодређено 16 17 да 
18.  Кишгеци Едит IV не 100% Неодређено 1 2 да 
19.  Бурик Томка IV не 100% Одређено 20 6 да 
20.  Додић Сузана III не 33% Одређено 6 0 да 
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2.7 Подела предмета и одељења 
 
Наставник Одељења Недељно часова: 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
Жигић Зорица 7/2,7/4,5/1,5/4 18 
Барбуловић Јована 8/1, 8/2, 6/4, 6/3 16 
Станар Сандра 8/3, 8/4 8 
Ивић Невенка 7/1, 7/3, 5/2, 5/3 18 
Наталија Ласица 6/2, 6/1 8 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
Којић Душка 6, 8, 5/4 20 
Гргић Катја 5/1,5/2, 5/3, 7/3, 7/5 10 
Гагић Биљана 7/1, 7/2 4 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Гвозденовић Весна 3, 5 16 
Петровић Наташа 8, 4 16 
Радосављевић Татјана 6, 7/2, 7/3, 2/1, 2/2, 2/3 18 
Благојевић КеркезТања 1, 7/1, 7/4 14 
РУСКИ ЈЕЗИК 
Сања Пушић 5,6,7,8 8 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Милинковић Весна 5, 6, 7, 8 20 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Влаховић Бранка 5, 6, 7, 8 20 
ИСТОРИЈА 
Симић Жана 6, 7/3, 7/4, 8 20 
Ерцег Саша 5, 7/1, 7/2 8 
ГЕОГРАФИЈА 
Mатковић Снежана 5, 7/1, 7/4 8 
Субашић Горан 6, 7/3, 7/4, 8 20 
ФИЗИКА 
Мркић Јасмина 6, 7, 8/3, 8/4 20 
Михајлов Наташа 8/1, 8/2 4 
МАТЕМАТИКА 
Јовановски Биљана 5/1, 5/2, 5/3 12 
Недић Вања 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/4 20 
Љубинковић Милена 6/1, 6/2, 8/3 12 
Tрифковић Андреј 7, 5/4 20 
БИОЛОГИЈА 
Олгица Радишић 6/1, 6/2, 8/1, 8/2 8 
Ковач Вера 7, 5, 8/3, 8/4 20 
Марковић Снежана 6/3, 6/4 4 
ХЕМИЈА 
Варагић Татјана 7, 8/3, 8/4 12 
Михајлов Наташа 8/1, 8/2 4 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Ковачић Борко 6/1, 6/2, 6/3, 7, 5 22 
Пејак Павле 6/4, 7, 8, 5/4 20 
Јанков Јелена 6, 8, 5/1, 5/2, 5/3 22 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ( физичко и здравственоваспитање у 5,6 7разреду) 
Пантелић Никола 6,8 20 
Дејан Ђоровић 5, 6 8 
ШвоњаСветлана 5, 7 20 
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Наставник Одељења Недељно часова: 
ИНФОРМАТИКA И РАЧУНАРСТВO 
Мишић Ђурђица  5,6, 7, 8 16 
Љубинковић Милена 6, 8/3, 8/4 6 
Биљана Јовановски 5, 7/1, 7/2, 7/3 7 
Александар Стојичић 8/1, 8/2, 7/4 3 
ВЕРСКА НАСТАВА 
Немања Миливојевић 1, 3, 6 11 
РајлићРаденко 2, 4, 5, 7, 8 20 
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
УчитељиI разреда 1 1 
УчитељиII разреда 2 1 
УчитељиIII разреда 3 1 
УчитељиIV разреда 4 1 
Јована Барбуловић 6, 8 2 
Катја Гргић 5, 7 3 
 СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ  
НаташаМихајлов 8 4 
Олгица Радишић 7 1 
Петровић Наташа 8 1 
Снежана Марковић 5, 6, 7 12 
Дејан Ђоровић 6 1 
Александар Стојичић 6, 7, 8 4 
Ђурђица Мишић 5 4 
 

2.7.1 Одељењске старешине у 2022/2023. години 
 
I-1 Татјана Квргић V-1 Борко Ковачић 
I-2 Нада Цвијановић V-2 Невенка Ивић 
I-3 Весна Ружин V-3 Биљана Јовановски 
I-4 Наташа Милосављевић V-4 Весна Милинковић 
I-5 Габријела Прислан   
II-1 Радмила Мутић VI-1 Горан Субашић 
II-2 Бојана Балаћ VI-2 Татјана Радосављевић 
II-3 Нада Радованов VI-3 Душка Којић 
II4 Жаклина Папшот Козик VI-4 Наталија Ласица 
III-1 Јован Коцевски VII-1 Тања Благојевић Керкез 
III-2 Себастијан Ђокић VII-2 Јасмина Мркић 
III-3 Даница Коцевски VII-3 Андреј Трифковић 
III-4 Љиљана Чакаревић VII-4 Катја Гргић 
IV-1 Биљана Вуковић VIII-1 Јована Барбуловић 
IV-2 Биљана Шкорић VIII-2 Бранка Влаховић 
IV-3 Нада Ушћумлић VIII-3 Милена Љубинковић 
IV-4 Биљана Бодирожа VIII-4 Павле Пејак 
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2.7.2 Продужени боравак и опис плана рада за 2022/2023. годину 
 
 

1. УВОД 
 

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета 
млађег школског узраста које након редовне наставе одлази кући и без надзора 
родитеља проводи време до доласка родитеља. Самосталан боравак код куће често 
излаже дете многим опасностима, а страх и брига родитеља за дете током радног дана 
намећу потребу за организованом бригом за дете. Школе тиме добијају нову и 
захтевнију улогу која од запослених захтева организованију бригу о детету током 
целог дана. Продужени дневни рад након (или пре) редовне наставе – продужени 
боравак, један је од модела којим се могу квалитетно решити наведени проблеми. 
Нова улога школе на тај начин ће бити максимално и  рационално искоришћена, јер 
пружа небројене могућности деловања у сврху правилног развоја и раста сваког детета 
у квалитетну особу, корисну својој породици и заједници. 

 
 

2. ОПИС РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 
 

Пре или после редовне наставе (у зависности од смене) организује се продужени 
боравак у школи за ученике првог разреда и другог разреда. Боравак и рад према 
таквом облику организује се од 7.30 до 17.00 сати. У боравку раде три учитеља. 
Учитељи који раде у продуженом боравку договарају се и усклађује своје активности 
са учитељима из редовне наставе. У циљу упознавања деце, као и решавања 
педагошких ситуација учитељи из продуженог боравка су упућени на континуирану 
сарадњу са педагогом и психологом школе, а сарађују и са родитељима, одржавају 
родитељске састанке и појединачне индивидуалне разговоре с родитељима. 

 
3. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

 
 

 омогућити детету боравак испуњен различитим садржајима који ће повољно 
утицати на развој целокупне личности, индивидуалних и јединствених 
потенцијала, 

 омогућити развој детета као социјалног бића, 
 припремити дете за даље образовање и перманентно учење. 

 
Специфични циљеви 
 потпун и хармоничан развој детета, 
 важност истицања индивидуалних различитости, 
 корелација учења и слободног времена, 
 иновативнији и флексибилнији приступ учењу, 
 оспособљавање ученика за самостално учење, 
 подстицање мотивације за учењем, 
 партнерство у образовању, 
 улога технологија у образовању, 
 брига о деци са посебним потребама, 
 темељна улога образовања у раном детињству, 
 олакшавање преласка из млађих у старије разреде основног образовања, 
 перманентно образовање. 
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4. КЉУЧНА ПОДРУЧЈА РАЗВОЈА 
 

Хармоничан развој тела и душе: задовољавање потребе за кретањем; поправљање 
координације покрета, осећаја за ритам; утемељивање основних хигијенских и 
здравствених навика; обогаћивање емоционалног живота; упознавање себе и других. 
Процес социјализације и комуникације: изграђивање и континуирани рад на 
побољшању интелектуалних, емоционалних и моралних особина личности; 
упознавање са друштвено прихватљивим облицима понашања у одређеним 
ситуацијама; јачање хуманог односа према друштву; усвајање практичних знања и 
повезаних са грађанским васпитањем и свакодневним животним дужностима. 
Вербална комуникација:рад на усавршавању вербалне вештине и проширивању 
вокабулара; циљани развој менталних способности; утемељење вештина за самоучење 
и самоедукацију. 
Утемељење основа математичке, логичке као и  научно - технолошке 
писмености: активности креативног, јасног и логичког решавања проблема; 
откривање, ређање, класификовање, генерализовање, скицирање, рачунање и мерење; 
примена математичких знања у различитим концептима; коришћење математичке 
терминологије. 
Културно - уметничко подручје развоја: повезивање емотивне и моралне са 
естетском сфером живота и рада кроз позоришне и филмске представе, читање поезије 
и прозе; креативно изражавање кроз креирање ликовно - вајарских радова. 
Игра, спорт и рекреација: задовољавање потреба за кретањем; игре опонашања, 
дечије народне игре из народне традиције, групно импровизовање игара праћено 
ритмом, покретом и мимиком; елементарне игре, групне игре, спортске игре, 
такмичарске игре итд. 

 
 
 

5. САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 

Остваривање циљева и развој кључних подручја најбоље ће се остваривати 
усмеравањем рада на садржаје, теме, кључне појмове и образовна постигнућа која су 
прописана Наставним планом и програмом за одређени разред. Садржаје ће 
реализовати учитељи у продуженом боравку али у сарадњи са учитељима који раде у 
редовној настави. Стога је важно све активности планирати како би се постигла 
кохерентност међу одабраним садржајима и усклађеност деловања међу учитељима. 
Врема предвиђено за реализацију пратећих активности треба реализовати у складу с 
предходно наведеним циљевима рада у продуженом боравку имајући увек на уму 
узраст и могућности детета. Посебну пажњу треба посветити целокупном развоју 
детета. 
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6. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ФОНДА ЧАСОВА РЕДОВНИХ И ПРАТЕЋИХ 

АКТИВНОСТИ 
 

Редни 
број 

Редовне активности дневног боравка 
Недељни број 
радних часова 

1 
Израда домаћих задатака и учење (српски језик, 
математика, свет око нас) 

10 

2 
Допунска настава, додатна настава (српски језик, 
математика) 

Према потреби 

 
Пратеће активности продуженог боравка – слободне 
активнпсти 

  

3 Мала школа великих ствари 2 

4 Оловка пише срцем 2 

5 Шарам – стварам 2 

6 Певам, плешем, глумим 2 

7 Видео пројекције 2 

  
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ПРОДУЖЕНОГ 
БОРАВКА – СЛОБОДНО ВРЕМЕ 

  

8 Игре без граница 5 

9 Припрема за оброк и исхрану 5 

Укупно: 30 

Припрема и планирање послова 10 

Укупно: 40 
 
Напомена: Број часова у току недеље може бити промењен у зависности од потребе 
додатне, допунске наставе и активности по жељи ученика. 
 
 

7. ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 
 

Пре подне продужени боравак ради од 7:30 до 13:30. 
 

      7:30 - 7:45   Пријем ученика у боравак 
7:45 - 8:00   Јутарња гимнастика 
8:00 - 8:30    Слободно време 
8:30 - 9:00    Припрема за доручак, доручак 
9:00 - 11:00  Самостални рад ученика 
(израда домаћих задатака, часови учења, вежбања) 
11:00 - 11:30  Слободно време 
11:30 - 12:00  Припрема за ручак, ручак 

                  12:00 - 13:00  Слободно активности 
                  13:00 - 13:30   Слободно време, спремање боравка, одлазак ученика на      

редовну наставу 
 

Напомена: Ученици имају доручак, ручак и ужину. Ужину добијају када и друга деца 
из одељења. 
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По подне продужени боравак ради од 11:00 до 17:00. 
 

11:00 - 12:00   Пријем ученика у боравак 
 (долазак ученика са редовне наставе, слободно време) 
12:00 - 13:00   Припрема за ручак, ручак 
13:00 - 15:00   Самосталан рад ученика 
 (израда домаћих задатака, часови учења, вежбања) 
15:00 - 15:30    Припрема за обро, оброк ( доручак/ужина) 
15:30 - 16:30    Слободне активности 
16:30 - 17:00    Слободно време, спремање боравка, одлазак ученика кући 
 
Напомена: Ученици имају доручак, ручак и ужину. Ужину добијају када и друга деца 
из одељења. 

 
8. ДИДАКТИЧКО - МЕТОДИЧКЕ СМЕРНИЦЕ 

 
У складу са циљевима и задацима које желимо да остваримо и са развојним 
могућностима ученика, препоручује се комбиновање метода и облика рада како би се 
детету омогућило да на лак и безбрижан начин увежбава програмом предвиђене 
садржаје те максимално растерећено проводи своје слободно време. 
Важни педагошки принципи учења темеље се на томе: 
 Мотивациони фактор дечијег учења његова радозналост 
 Да дете буде активно у процесу учења 
 У центру процеса учења је језик 
 Дете треба учити вођен активностима и методама откривања 
 Социјална и емоционална димензија важан је фактор учења 

 
                 Начини организације облика рада: 

 Курикуларни приступ (уместо предметно - сатног) 
 Интегрисано учење и поучавање 
 Мултидисциплинарни приступ 
 Тимско и сарадничко учење 
 Истраживачка настава 
 Искуствено учење 
 Проблемска настава 
 Пројектна настава 
 Учење кроз игру, праксу, учење за живот 
 Факултативни програми (спортске активности) 
 Ванучионичка и теренска настава 
 Ваннаставне активности. 

 
 

9. УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА (ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА) 
 

Наставни процес одвија се у учионици, а програм рада продуженог боравка се 
остварује у просторијама које су прилагођене и опремљене искључиво за остваривање 
рада продуженог боравка. Током боравка у школи ученицима је осигуран један кувани 
тoпли оброк. Како би се ученицима омогућило, а учитељима олакшало усвајање 
правила понашања за време оброка, трпезарија је естетски уређена и прикладно 
опремљена. Просторије у којим ће ученици проводити већи део дана су светле, 
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довољно велике, опремљене аудио - визуелном опремом дидиктичким материјалом и 
рачунаром. 

 
10. ГОДИШЊИ ПЛАН АКТИВНОСТИ ПО ПОДРУЧЈИМА (ОКВИРНИ 

КУРИКУЛУМ) 
 

Пратеће активности се реализују у оквиру слободног времена. Пратеће активности су 
подељене у пет тематских група: 
 Мала школа великих ствари 
 Оловка пише срцем 
 Шарам - стварам 
 Певам, плешем, глумим 
 Игре без граница. 
Мала школа великих ствари: је област која обухвата учење о социјалним и 
културним тековинама, историјским и научним чињеницама, екологији итд. Учимо о 
пожељним и непожељним облицима понашања, о односима са окружењем, о начинима 
комуникације, о традицији. Исто тако учимо и основе лепог понашања, правима, 
обавезама, емоцијама... 
Оловка пише срцем: је област која има за циљ да помогне ученику да савлада теме 
прописане школским планом и програмом али и да прошири литерарно знање. Кроз 
ову активност ученици ће разијати способност говорног изражавања, комуникацијске 
способности, учење нових термина (богаћење речника). Кроз ову активност ученици 
утврђују градиво српског језика и књижевности прописано наставним планом и 
програмом. 
Шарам стварам је ликовно - вајарска секција. Уз помоћ облика и боја до уметничког 
изражаја. 
Певам, плешем, глумим је музичко - драмска секција. Ритам, покрет, звук, глас су 
елементи које ће деца користити у малим музичким и драмским радионицама. 
Игре без граница је активност проистекла из потребе деце за игром и рекреацијом. 
Игре доприносе њиховом индивидуалном и моторичком развоју, развоју другарства и 
начина комуникације. 
Напомена: У распореду пратећих активности помињу се и видео пројекције. Садржај 
ових пројекција је усаглашен са васпитно - образовним начелима. 

 

Распоред часова пратећих активности 
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 
Игре без 
граница 

Игре без граница Игре без 
граница 

Игре без граница Игре без 
граница 

Оловка пише 
срцем 

Мала школа 
великих ствари 

 
Видео 
пројекције 

Мала школа 
великих ствари 

Шарам - 
стварам 

Шарам – 
стварам 

Активности по 
избору ученика 

 

Активности по 
избору ученика 

Певам, 
плешем, 
глумим 

 
Напомена - распоред се може мењати по потреби. 
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1. МАЛА ШКОЛА ВЕЛИКИХ СТВАРИ 
 
Циљеви: 
 Промовисање друштвено прихваћеног понашања 
 Развијање критичког мишљења и односа према критици 
 Очување и унапређење здравља и односа према хигијенским процесима 
 Упознавање са природним елементима и појавама 
Резултати: 
 Познавање и поштовањe елемената културе живљења 
 Постизање нивоа емоционалне и социјалне зрелости 
 Успешна имплементација правила пристојног понашања у комуникацији са одраслима 

и вршњацима 
 Могућност сагледавања себе из трећег лица (објективно сагледавање својих особина) 
 Правилан однос према правилима и договорима 
 Препознати и уважавати сличности и разлике међу људима 
 Усмерава пажњу ка односу са вршњацима и спремнији је да им помогне 
 Препоснаје непристојно понашање 
 Избегава ситуације у којима може да се повреди 
 Познаје основна правила у саобраћајуи придржава их се 
 Поседује знања о значају здравља 
 Одржава личну хигијену 
Активности ученика: 
Уочавање, упознавање, препознавање, примењивање, правила лепог понашања, 
учествовање у доношењу правила, уважавање сличности и разлика, игра са сврхом 
едукације. 
Наставне методе и облици: дијалошка, илустративна, текстуална, интерактивна метода... 
Индивидуални, фронтални, групни облик рада, рад у пару. 
Наставна средства: занимљиви текстови (извор интернет, часописис, енциклопедије...), 
видео материјали (научно - образовне емисије), мулитмедијални садржаји итд. 
 

Број Теме и садржаји 
1. ПОНАШАЊЕ 
 

Непознати људи и ја 
 

Лепе и ружне речи 
 

Све бих само себи 
 

Ниси ваљда тужибаба 
 

Како се разликујемо једни од других 
 

У позоришту 
 

Пожури али буди пажљив 
 

Правила и обавезе 
 

Мала школа бонтона 
 

Није тешко бити фин 
2. ШКОЛА 
 

Другарство  
 

Кад се друг разболи 
 

Извините што сам закаснио 
 

Ако не знаш, а ти питај 
3. САОБРАЋАЈ 
 

Понашање у саобраћајним средствима 
 

Понашање на улици 
 

Од куће до школе 
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4. ПОРОДИЦА 
 

Понашање чланова породице једни према другима 
 

Понашање за столом 
 

Може ли мама све сама 
 

У гостима 
5. ПРАЗНИЦИ 
 

Излет у прошлост 
 

Срећна Нова година 
 

Свети Сава школска слава 
 

Како можеш да усрећиш блиске и драге особе 
 

Мама ти си моје... 
 

Ускрс и његове лепоте 
6. ПРИРОДА 
 

Свет биљака и животиња 
 

Земља се непрекидно окреће 
 

Зашто постоје дан и ноћ 
 

Како настају таласи 
 Зашто је море слано 
 

Упознајмо нашу планету 
 

Ја сам део природе 
7. У ЗДРАВОМ ТЕЛУ ЗДРАВ ДУХ 
 

Пирамида исхране 
 

Витаминска исхрана 
 

Хигијена тела 
 

Одржавање гардеробе 
 

Моја соба чиста соба 
 

Чега се треба чувати 
 
 
 

2. ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ 
 
Циљеви: 
 Оспособљавање за правилно артикулисање гласова 
 Оспособљавање за постепено учење читања ћириличних и латиничнихг слова 
 Развијање способности говорног изражавања 
 Развијање комуникацијских вештина 
 Развијање способности вербалног и писаног изражавања 
 Упознавање са правилима правописа 
 Развој способности за доживљавање и разумевање књижевног изражавања 
Резултати: 
 Идентификује гласове, речи, слогове, реченице у српском језику 
 Разуме једноставна упутства 
 Уочава везу говора са невербалним облицима комуникације 
 Влада тахником читања: везује гласове за слова, везује слова за речи, чита реченицу 

као целину, поштује интерпункцију, разуме оно што је прочитано 
 Уочава целину и делове текста 
 Правилно употребљава велико слово 
 Познаје и користи елементе књижевних дела: наслов, увод, разрада и закључак 
Активност ученика: 
 Слуша, посматра, упоређује, манипулише словима и сликама 
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 Смишља причу на основу слика 
 Смишља причу на задату реч или на основу датих елемената 
 Описује оно што је доживео 
 Решава ребусе, питалице, загонетке 
 Рецитује песме 
 Учествује у краћим представама 
 Ради на изради паноа 
Наставне методе и облици: метода разговора, вербална, демонстративна, текстуална, 
дијалошка, визуелна. 
Наставна средства: занимљиви текстови, слике, словарица, слагалица, прибор за цртање, 
часописи, ДВД player, рачунар. 
 
 

Број Теме и садржаји 
1. УСМЕНА КОМУНИКАЦИЈА 
 

Изграђивање технике читања 
 

Пантомима 
 

Питалице 
 

Брзалице 
 

Загонетке 
2. ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА 
 

Писање прича на основу слике 
 

Решавање ребуса 
 

Писање текста на основу одабране теме 
 

Писање текста на основу слободне теме 
 

Правописне вежбе 
3. УСМЕНА И ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА – ИНТЕРАКЦИЈА 
 

Интерпретација текста 
 

Кад прочитам, ја све знам 
 

Знање о језику 
 

Знање о књижевности 
 

Поштовање форме при писању састава (увод, разрада, закључак) 
 

Покажи шта знаш (рецитал) 
 
 
3. ШАРАМ – СТВАРАМ 
 
Циљеви: 
 Усвајање основних знања о облицима, боји, композицији, сцени... 
 Развијање стваралачких и извођачких способности 
 Развијање критичког мишљења 
Резултати: 
 Препознају и разликују линије, облике и шаре у свом окружењу 
 Опажају и препознају различите површине (глатко, храпаво, меко, тврдо...) 
 Адекватно и активно учествују у презентацији сопствених и радова друге деце 
 Поштују свој рад и рад друге деце 
 На свој начин исказују утисак о свом раду и раду друге деце  
 Именује боје у палету 
Активности ученика: 
 Посматра, опажа, упорерђује, манипулише облицима и бојама 
 Манипулише алатом и материјалом 
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 Препознаје и изражава доживљај 
Наставне методе и облици: конструкторска метода, манипулативна, демонстративна, 
експериментална. 
Наставна средства: хартија за цртање, мека оловка, оловка у боји, фломастери, водене 
боје, четкица, колаж папир, маказе, лепак, пластелин... 
 

Број Теме и саржаји 
1.  НАУЧИТЕ ДА ГЛЕДАТЕ 
 

Основни облици 
 

Композиција  
 

Светлост и сенка 
2. ОД СКИЦЕ ДО ЦРТЕЖА 
 

Прибор  
 

Скица 
 

Цртање 
3.  О БОЈАМА 
 

Палета боја 
 

Боје око нас 
 

Врсте боја 
3. СЛИКАЊЕ 
 

Оловка или четкица 
 

Цртам 
 

Бојим 
4. СЕЦКАМ, ЦЕПАМ, ЛЕПИМ 
 

Колаж 
 

Пласталин 
 

Коцка до коцке скулптурица 
 
 
 
4. ПЕВАМ, ПЛЕШЕМ, ГЛУМИМ 
 
Циљеви: 
 Савладати ритмичке основе 
 Упознати се са врстама и изворима звука 
 Савладати технику слушања музике 
 Развијање способности имитирања звука и покрета из околине 
 Развијање концентрације и опажања 
 Развијање способности изражавања мисли и осећања на сцени 
 Развијање креативног мишљења 
 Развијање критичког мишљења 
Резултати: 
 Уме да репродукује једноставне ритмичке задатке 
 Уме да пева једноставније дечије песме по слуху уз музичку пратњу или без ње 
 Певање хорски 
 Креирају разне звучне ефекте 
 Изражавају свој доживљај музике кроз импровизацију покрета 
 Ученик ће бити способан да правилно артикулише гласове, акцентује речи и научи 

правилно да интонира. 
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Активности учења: певање, стварање звука, праћење ритма, слушање музике, 
препознавање, играње, креирање, глума, имитација, импровизација, извођење говорних 
вежби. 
Наставне методе и облици: метода рада по слуху, експериментална метода, 
демонстративна метода, фронтални, групни и индивидуални облик рада. 
Наставна средства: музички дискови, музички plyer… 
 

Број Теме и садржаји 
1.  МУЗИКА 
 

Каква је ово песма 
 

Познавање инструмената 
 

Звук, тон 
 

Бити критичар 
 

Певам, певам 
 

На чему све могу да одсвирам песму 
 

Наш мали оркестар 
2. ПОКРЕТ И ЗВУК 
 

Ходам у ритму 
 

Плешем 
3. ГЛУМИМ 
 

Основни елементи глуме 
 

Имитација 
 

Учионица је моја позорница 
 
 
5. ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА 
 
Циљеви: 
 Очувањe и унапређење здравља 
 Развијање моторичких способности, умења и навика у складу са индивидуалним 

карактеристикама 
 Развијање креативности уз покрет 
 Да схвате смисао, вредности и принципе вежбања и да стечена знања и вештине 

практично примењују 
Резултати: 
 Поседује информације о значају здравља 
 Разликују правилно од неправилног држања тела 
 Изводе покрете у задатом смеру 
 Правилно изводе једноставне вежбе 
 Науче да сарађују у тиму  
Активности ученика: посматрање, праћење, повезивање, процењивање, пребројавање, 
груписање, играње, скакање, ходање, трчање, пењање, бацање, хватање, дизање... 
Наставне методе и облици: практична активност, метода демонстрације, метода 
разговора. 
Наставна средства:лопте, вијаче, обруч, чуњеви, ластиж... 
 
 

Број Теме и садржаји 
1. ПРИРОДНИ ОБЛИЦИ КРЕТАЊА И ПОКРЕТИ 
 

Ходање  
 

Трчање 
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Скакање 
 

Бацање и хватање 
2. ВЕЖБЕ 
 

Игре без реквизита 
 

Игре лоптом 
 

Игре вијачом 
 

Штафетне игре 
 

Игре уз музику 
3. САВ ТАЈ СПОРТ 
 

Правила популарних спортских игара 
 

Кошарка 
 

Фудбал 
 

Одбојка 
4. ИГРЕ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА 

 
 
 

6. ПРИПРЕМА ЗА ОБРОК И ИСХРАНА УЧЕНИКА 
 
Циљеви: 
 Очувањe и унапређење здравља 
 Развијање хигијенских навика 
 Развијање опште културе и културе понашања за столом 
 Оспособљавање за самостално коришћење прибора за јело 
 Развијање позитивне слике о себи  
 
  
 
Учитељица: 
Снежана Станар 
           

2.7.3 Структура радног времена наставника 
 
У оквиру 40-о часовне радне недељеје саставни део годишњег програма рада школе и 
његов је анекс. 
На основу чл. 59. и чл. 136. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“ бр. 72/09,52/11,35/15,68/15 ), Правилника о норми часова непосредног рада са 
ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи и Годишњег 
плана рада за школску 2022/23. годину, директор школе доноси 
РЕШЕЊЕ О ЗАДУЖЕЊУ НАСТАВНИКА У ОКВИРУ 40-ЧАСОВНЕ 
РАДНЕ НЕДЕЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ 
Наставник:на радном месту наставника, одељењски старешинаодељења, у радном односу 
на неодређено/ одређено време у школској 2022/23. години има следећа задужења: 
 
НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

Извођење обавезне наставе Руковођење стручним активима 
Припрема и планирање обавезне наставе Рад у стручним активима 
Извођење изборне наставе Руковођење одељењским већима 
Припрема и планирање изборне наставе Рад у одељењским већима 
Додатна настава Наставничка већа 
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НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

Допунска настава Стручни актив за развојно планирање 

Припремна настава 
Стручни актив за развој школ. 
Програма 

Писмени задаци Тим за самовредновање 
Израда ИОП-а, индивидуализација Тим за инклузивно обраовање 
Час одељењског старешине Стручно веће за разредну наставу 
Екскурзија Педагошки колегијум 
Школа у природи Сарадња са родитељима 
On line nastava Тим за професионалну орјентацију 
Ликовна секција Тим за информисање 

Скаут ренџери 
Комисија за културну и јавну 
делатност 

Рецитаторска секција Тим за заштиту од насиља 
Чувари природе Комисија за естетско уређење школе 
Драмска секција Тим за стандарде 
Креативна информатика Тим за школске пројекте  
Вежбањем до здравља Чланство у школском одбору 
Домаћинство Дечији савез 
Предузетништво и програмирање Црвени крст 
Рукомет Стручно усавршавање 
Кошарка Дежурство у школи 
Фудбал Ангажовање у реализацији 

спортских, рекреативних и 
културних активности школе 

Слободне наставне активности 

 Вођење школске евиденције 
 Менторски рад 
 Остали послови по налогу директора 
 
 

2.7.4 Решење о радним обавезама педагога и психолога у оквиру 40- часовне радне 
недеље за школску 2022/23. годину 

 
Р.Б. ВРСТА ПОСЛОВА ПСИХОЛОГ ПЕДАГОГ 

1 
Планирање и програмирање образовно васпитног рада 
и вредновање остварених резултата 

4 4 

2. 
Унапређивање образовно васпитног рада и 
инструктивни педагошки рад са наставницима 

6 6 

3. Рад са ученицима 10 10 
4. Сарадња са родитељима 2 2 
5. Истраживање васпитно образовне праксе  2 2 
6. Рад у стручним органима 2 2 

7. 
Сарадња са стручним институцијама и друштвеном 
средином и стручно усавршавање 

1 1 

8. Вођење документације 1 1 
9. Остали послови по налогу директора 2 2 
10. Непосредан рад 30 30 
11. Припрема и планирање 10 10 
 УКУПНО 40 40 
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3 Родна равноправност 
 
Назив: ОШ ,, Михајло Пупин,,  
Седиште : Ветерник, Краља Александра бр: 38 
Порескиидентификациониброј (ПИБ): 100 454 923 
Матични број : 08024863 

 
На основу члана 16. став 1. Закона о родној равноправности („Службени гласник 

РС“, број 52/2021, даље: Закон), директор ОШ ,, Михајло Пупинн“ у  Ветернику доноси:  
 

ПЛАН МЕРА 
заостваривање и унапређивање родне равноправности за период од 01.01.2023. до 

31.12.2023. године 
 

Овим планом се у складу са Законом  утврђују мере за остваривање и 
унапређивање родне равноправности за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године у ОШ 
,, Михајло Пупин“ у Ветернику , носиоци реализације, односно извршиоци планираних 
мера, разлози за одређивање посебних мера и циљеви који се њима постижу, почетак 
примене, начин спровођења контроле и престанак спровођења посебних мера.  

Општи циљ овог плана јесте да се, постепеним реструктурирањем радне снаге, 
успостави равномерни однос полова у ОШ ,, Михајло Пупин,, у Ветернику. 

Сви подаци у овом плану мера дати су са стањем на дан 09.09.2022. године.  
  

ПЛАН МЕРА  
 
Основниподаци о послодавцу и о запосленима 

 
(1) Подаци о послодавцу 
 
Назив 

 
ОШ ,, Михајло Пупин,,  

  
    
 Седиште  Ветерник , Краља Александра бр: 38   

 ПИБ  
100 454 923 
   

 Матичниброј  
08024863 
   

 Шифраделатности  08520   

 Број и датумрешења  
01-771/1978 од 05.12.1998. Основни суд удруженог рада – 
Нови Сад   

 о упису у Регистар     

 
Привреднихсубјекат
а     
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(2) Укупан број запослених, разврстан по полној структури 
   

Бројзапослених 
  

     
 Мушкарци  16   
 Жене  69   
 Укупно  85   
 
 
(3) Укупан број руководећих радних места и извршилачких радних места, у складу 
са општим актом послодавца, према полној структури запослених 

 
Врста радних места 

 
Мушкарци 

 
Жене 

 
Укупно 

  
      

 

Руководећа 
(директор+помоћник 
директора)   0  2  2   
          
 Извршилачка  16  69  85   
          
          
 
(4) Број  истоветних радних места, према општем акту послодавца, са 
различитом нето зарадом која се исплаћује запосленом за пуно радно време, 
према полној структури 
 Истоврсна радна
места 

 Мушкарци/износ основне 
зараде 

 
Жене/износ основне зараде 

  
     
 Руководећа  /  /   
 Извршилачка  /  /   
 
У Основној школи ,, Михајло Пупин,, у Ветернику  зараде запослених се обрачунавају у 
складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним 
службама, тако да се нето зарада запосленог утврђује према објективном критеријуму и 
независи од пола запосленог. 
 
(5) Укупан број запослених планираних за упућивање на стручно усавршавање или 

обуку за извештајни период, према полној структури запослених  
Мушкарци   
Жене   
Укупно   
Стручно усавршавање и оспособљавање запослених није условљено полом запослених. 
 
(6) Укупан број планираних за пријем у радни однос у 2023. години и укупан број 
планираних за престанак радног односа у 2023. години, према полној структури 
запослених: 
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 Планирани за пријем Планирани за 

престанак радног 
односа 

Мушкарци 2 0 
Жене 2 4 

 
Планирани број се односи на запослене који ће бити примљени и чији ће радни однос 
престати због замене одсутних запослених (повратком одсутних запослених на посао 
стварају се услови за престанак радног односа лицима која их мењају). 
 
(7) Број жена на породиљском одсуству и одсуству са рада ради посебне неге детета 
које ће се вратити на рад у 2023. години: 
Нема жена које ће се вратити на рад у 2023. години , а које су биле одсутне са рада ради 
посебне неге детета.  
 
(8) Број радних места, према општем акту, за која постоји оправдана потреба 
прављења разлика по полу, у складу са законом којим се уређује рад: 
Нема радних места за која постоји оправдана потреба прављења разлика по полу. 
(9) Мере и процедуре којеће омогућити  остваривање и унапређивање родне 
равноправности: 
 
У ОШ ,, Михајло Пупин“ у Ветернику не постоји потреба прављења  разлика по полу за 
заснивање радног односа. 
 
Евидентно је да у Школи нема дискриминације по полу било при запошљавању или на 
подручју рада . Школа се придржава важећих законских норми и не врши кршење права 
на заштиту мајчинства или једнаког права на стручно усавршавање и образовање. 
 

- План запошљавања мање заступљеног пола ради побољшања полне структуре 
запослених; 

- Успостављање равномерног односа полова међу запосленима распоређивањем са 
једног на друго радно место у циљу успостављања равнотеже у полној структури 
као и повећавање броја лица мушког пола приликом одређивања одељењских 
старешинстава, учешћа у стручним тимовима и комисијама; 

- Редовно обучавање запослених са предвиђеним мерама и процедуром за 
превенцију од сексуалног узнемиравања и уцењивања; 

- План редовних едукација запослених као и лица за праћење родне равноправности 
у Економско-трговинској школи из области равноправности полова. По потреби 
организовање семинара на тему родне равноправности. 

 
О спровођењу усвојеног Плана мера стараће се директор, као и лице за праћење родне 

равноправности у ОШ ,, Михајло Пупин“ у Ветернику   и предузимаће  потребне мере за 
остваривање и унапређивање родне равноправности. О спроведеном Плану мера сачиниће 
се Извештај о спровођењу Плана мера за оствaривање и унапређивање родне 
равноправности, који је саставни део Извештаја о остваривању Годишњег плана рада 
школе. 
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О Плану  мера Школа ће надлежном Министарству доставити обавештење о интернет 
страници на којој се налази План мера. 

4 Планови и програми стручних органа 

4.1 Годишњи план рада педагошког колегијума за 2022/23. год 
 
 
Педагошки колегијум чине: 

 директор Р. Ступар 
 председници стручних већа за област предмета: Горан Субашић, Јована 

Барбуловић, Снежана Марковић, Бранка Влаховић, Дејан Ђоровић 
 председник Стручног већа за разредну наставу: Нада Радованов 
 председник СА за развојно планирање: Љиљана Чакаревић 
 председник СА за развој школског програма: Јасмина Мркић 
 представник стручних сарадника: Драгана Јегдић 
 координатор Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе- Наташа 

Михајлов 
 координатор Тима за међупредметне компетенције- Татјана Радосављевић 
 координатор Тима за самовредновање- Наталија Ласица 
 координатор Тима за пројекте- Андреј Трифковић 
 координатор Тима за инклузивно образовање- Даница Коцевски 
 координатор Тима за информисање- Себастијан Ђокић 
 координатор Тима за заштиту деце од насиља, занемаривања и злостављања у 

школи- Јован Коцевски 
 координатор Тима за професионалну орјентацију- Анита Иванишевић 
 координатор Тима за екскурзије- Душка Којић 
 координатор Тима за кризне ситуације- Жаклина Папшот Козик 

 
Педагошки колегијум разматра питања регулисана чланом 131. Закона о основама 
система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС бр. 88/2017 и 27/2018): 

 Обезбеђивање и унапређивање квалитета ОВ рада школе 
 Прати остваривање Школског програма 
 Прати остваривањем Развојног плана установе 
 Стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа 
 Развој компетенција  
 Вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника  
 Прати и утврђује резултате рада ученика 
 Предузима мере за јединствен и усклађен рад са децом  
 Решава друга стручна питања ОВ рада  

 

 

 

Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе. Дневни ред састанака 
је саставни део плана рада колегијума који ће се дограђивати уколико се укаже потреба за 
тим. 
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Р. бр.  Активности: Време: 

1.  

Израда плана рада Педагошког колегијума  
Припрема предлога Годишњег плана рада школе за 2022/2023. 
годину  
Анализа реализације плана уписа ученика у први разред  
Презентација предмета самовредновања рада школе  

август/септембар 

2.  

Израда плана одсуствовања наставника и стручних сарадника 
ради стручног усавршавања 
Израда плана учешћа на такмичењима  
Израда плана унапређења наставе  
Утврђивање листе приправника и израда предлога ментора за 
приправнике 
Утврђивање листе слободних активностина основу интересовања 
ученика и капацитета школе  
Разматрање активности на подизању безбедности у школи  

септембар 

3.  

Праћење индивидуализације наставе и постигнућа ученика, 
нарочито оних којима је потребна додатна подршка(СТИО)  
Доношење ИОП – а  
План посете наставним часовима  
Даљи рад на имплементацији стандарда квалитета рада школе  

октобар  

4.  
Праћење реализације активности Школског развојног плана за 
2022/2023.  
Координација рада стручних већа и актива  

новембар 

5.  

Информација о процесу самовредновања  
Реализација Школског програма и праћење остварености исхода 
ОВ рада 
Реализација плана развоја међупредметних компетенција (СВ) 
Праћење стручног усавршавања наставника и стручних 
сарадника  
Реализација плана културних активности школе  

децембар 

6.  

Предлози активности за Акциони план самовредновања  
Анализа успеха ученика у учењу и владању на крајупрвог 
полугодишта  
Праћење реализације Годишњег плана рада школе  
Доношење ИОП – а  
Полугодишњи извештај о раду Педагошког колегијума  

јануар  

7.  

Анализа реализације Школског програма (СА за развој школског 
програма) 
Праћење реализације програма увођења у посао приправника 
(СВ) 
Праћење реализације Акционог плана самовредновања 

фебруар  

8.  
Активности на професионалној оријентацији и припремеза 
завршни испит  
Активности Тима за информисање  

март  

9.  
Доношење одлука о прилагођеном завршном испиту за ученике 
са сметњама у развоју  
Координација рада стручних већа и актива  

април  

10.  

Праћење стручног усавршавања наставника и стручних 
сарадника  
Анализа постигнућа ученика на такмичењима  
Реализација припремне наставе за полагање завршног испита  

мај  

11.  
Израда предлога Годишњег извештаја о раду школе за 
2022/2023. год. 
Анализа личних планова проф. развоја и израда предлога плана 

јун  



42  

Р. бр.  Активности: Време: 

стручног усавршавања за 2022/2023. годину 
Израда годишњег извештаја о раду Педагошког колегијума  

 

4.2 Годишњи програм рада наставничког већа 
 
Годишњи програм рада наставничког већа у шк. 2022/2023. год. 
 

САДРЖАЈ РАДА 
НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ДАТУМ 

ПРВА СЕДНИЦА:  09. 2022. 
1. Предлог Год. плана рада школе за 2022/23. год. и Год. 
извештај о раду школе за 2021/22. годину  

директор 

2. Информисање о законским и програмским изменама помоћник дир. 
3. Организација рада на почетку школске године помоћник дир 
4. Распоређивање нових ученика по одељењима стручна служба 
5. Представљање плана израде писмених и контролних 
задатака 

чланови НВ 

5. Текућа питања: Ес дневник, формативно оцењивање, 
пријем првака, проширење капацитета продуженог боравка, 
организација Дана школе 

чланови НВ 

ДРУГА СЕДНИЦА:  10. 2022. 
1. Реализација наставе, успех ученика на крају првог 
наставног периода и изречене васпитне и васпитно – 
дисциплинске мере  

стручна служба  

2. План посете наставним часовима  директор, педагог  
3. Анализа резултата завршног испита по предметима 7 наставника 
4. Текућа питања   
ТРЕЋА СЕДНИЦА:  11. 2022.  
1. Анализа успеха у учењу и владања на крају првог квартала  стручна служба 
2. Формативно оцењивање  
3.Текућа питања   
ЧЕТВРТА СЕДНИЦА:   12. 2022. 
1. Договор о прослави Школске славе директор, Комисија 

за културну и јавну 
делатност 

2. Организација ''Зимских чаролија''  директор 
3. Текућа питања   
ПЕТА СЕДНИЦА:  01. 2023.  
1. Анализа постигнућа ученика на полугодишту  стручна служба  
2. План реализације часова предметних наставника у IV 
разреду  

директор, 
председници ОВ IV и 
V разреда, стручна 
служба 

3. Текућа питања   
ШЕСТА СЕДНИЦА:  02. 2023. 
1. Презентација Извештаја о самовредновању и Акционог 
плана за 22/23. Годину 

члан Тима за 
самовредновање 

2. Активности Развојног плана за 22/23. год. члан СА за развојни 
план 
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3. Текућа питања   
СЕДМА СЕДНИЦА:  04. 2023. 
1. Успех ученика на крају трећег наставног периода, 
васпитне и васпитно - дисциплинске мере 

стручна служба 

2. Анализа успеха на полугодишту по разредима и 
предметима  

члан СА за развој 
Школског програма  

3. Презентовање резултата анализе анкете о професионалним 
интересовањима  

члан Тима за проф. 
оријентацију 

4. Текућа питања   

ОСМА СЕДНИЦА:  05.202
3. 1. Реализација наставних планова и програма за осми 

разреди остваривање циљева, задатака и садржаја наставног 
рада 

директор, чл. НВ 

2. Утврђивање успеха у учењу и владању ученика осмог 
разреда и проглашење ученика генерације 

ОС VIII разр, чл. НВ 

3. Договор о реализацији завршног испита  директор, Тим за 
проф. оријентацију, 
чл. НВ 

4. Анализа стручног усавршавања у 2022/23. и договор о 
изради личних планова проф. развоја за 2023/24.  

директор, Пед. 
колегијум 

5. Текућа питања  

ДЕВЕТА СЕДНИЦА:  06. 2023.  

1. Реализација наставних планова и програма, остваривање 
циљева, задатака и садржаја наставног рада 

директор, чл. НВ 

2. Утврђивање резултата рада ученика и наставника  директор 

3. Извештаји о раду у шк. 2022/23. год.  стручна служба и 
помоћник дир. 

4.. Предлог плана стручног усавршавања за 2022/23.  члан Пед. колегијума 

5. Договор о изради Годишњег плана рада школе за 2022/23.  директор, стручна 
служба 

6. Текућа питања   

ДЕСЕТА СЕДНИЦА:  08. 2023. 

1. Подела задужења наставницима у оквиру 
четрдесеточасовне радне недеље 

директор 

2. Подела одељењских старешинстава директор 

3. Календар рада школе директор 

4. Рокови за израду делова ГПРШ  директор, ППС 

5. Договор о пријему првака учитељи I р, чл. НВ 

6. Текућа питања  

ЈЕДАНАЕСТА СЕДНИЦА:  08. 2023. 

1. Успех ученика на крају школске године (после полагања 
разредних и поправних испита) 

стручна служба 
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2. Информисање о законским и програмским променама секретар, стручна 
служба 

3. Организација рада на почетку школске године директор 

4. Текућа питања  
 
Напомена: у току школске године, биће презентовани садржаји од интереса рада школе и 
по налогу Министарства просвете. 
 

4.3 Годишњи програм рада одељенских већа 
 

 
Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу. Ради у 

седницама, које сазива и њима руководи одељењски старешина. Седнице одељењског већа 
сазивају се једном месечно, а по потреби и чешће.  

Председници одељењских већа у шк. 2022/2023. години:   
I разред – Габриела Прислан Vразред – Невенка Ивић 
IIразред –Жаклина Пашпот Козик VI разред – Душка Којић 
IIIразред – Даница Коцевска VIIразред – Катја Гргић 
IVразред – Биљана Шкорић VIII разред – Павле Пејак 

 
 

ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА САДРЖАЈА ОБРАЗОВНОГ И 
ВАСПИТНОГ РАДА  

Садржај рада: Облици и методе рада: НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗ. 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗ. 

 Израда оперативног плана рада 
одељењског већа  

 анализа актуелних 
потреба 

чланови 
ОВ 

до 10. 
септ. 

 Програмирање васпитног рада 
одељења и договор о реализацији 
васпитних  програма 

анализа васп. ситуације у 
одељењу и израда 
предлога програма рада 

 
ОС, ППС 

 
до 10. 
септ. 

 Израда плана писмених и 
контролних задатака и објављивање 
на огласној табли и сајту школе   

утврђивање распореда  на 
седници ОВ 

председник 
и чланови 
ОВ 

до 15. 
септ. 

 Договор о реализацији екскурзије, 
излета и културних активности  

договор са Саветом 
родитеља, директором, 
Комисијом за културну и 
јавну делатност   

чланови 
ОВ 

до 10. 
септ. 

 Договор о организацији уписа 
ученика у средње школе, 
припремној настави  и полагању 
завршног испита   

договор са координатором 
уписа у средње школе 

ОС и 
коорд.  
Уписа 

април – 
јун 

 Израда плана подршке за полагање 
завршног испита и плана транзиције 

Седница са тимом за 
дод.подршку и СТИО 

ОВ,Тим 
СТИО 

април-јун 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА И САГЛЕДАВАЊЕ 
РАДА УЧЕНИКА  

Садржај рада: Облици и методе рада: НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗ. 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗ. 

 Корелација  наставних садржаја, са 
имплементацијом међупредметних 
компетенција   

анализа наставних 
садржаја, израда табеле 
корелације и операц. међ. 

чланови 
ОВ 

једном 
месечно 
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компетенција 
 Анализа постигнућа на иницијалним 

тестовима , утврђивање тешкоћа  и 
предлог мера за наставни рад   

анализа постигнућа на 
тестовима 

чланови 
ОВ 

септ.  

 Праћење непосредног рада и 
оцењивања ученика (праћење 
примене Правилника о оцењивању)   

статистичка анализа 
резултата рада ученика, 
увид у документацију 

чланови 
ОВ 

квартално 

 Тимски рад на праћењу  и 
предлагање мера за унапређење 
постигнућа ученика 

извештаји, анализе 
чланови 
ОВ 

квартално 

 Вођење електронског дневника и 
пед.документације анализа документације 

чланови 
ОВ 
ППС 

новембар-
март 

 Идентификација ученика и рад  у 
тимовима за додатну подршку 

посматрање, анализа 
постигнућа, тестирање 

Чланови 
ОВ, ППС 

током 
године 

 Укључивање ученика у рад  
слободних активности   

посматрање, анализа 
постигнућа, тестирање  

чланови 
ОВ, ППС 

током 
године 

 Сарадња са Стручним тимом за 
инклузивно образовање 

анализа ученичких радова 
и постигнућа, писмени 
извештаји 

чланови 
ОВ 
СТ 

током 
године 

 Укључивање ученика у рад  
слободних активности   

састанци,праћење ефеката 
израде 
пед.профила,ИОП,евалуац
ија ИОП,извештавање 
СТИО 

чланови 
ОВ, СТИО 

током 
године 

 Праћење социјалног статуса 
ученика у одељењу, нарочито 
новопридошлих 

посматрање,социометрија 
чланови 
ОВ, СТИО 

током 
године 

 Идентификација ученика са 
поремећајима понашања, решавање 
проблема у домену рада ОВ 

праћење развоја ученика, 
васп. рад  

чланови 
ОВ 

током 
године 

 Доношење закључних оцена, 
изрицање васпитних  мера, 
предлагање ученика за изрицање 
васпитно – дисциплинских мера и 
похваљивање ученика 

анализа резултата рада и 
понашања ученика 

чланови 
ОВ 

јануар, 
јун  

 Праћење ефеката појачаног 
васпитног рада и примењених 
стратегија  

анализа примењених 
поступака 

чланови 
ОВ, Тим 
ЗЗН 

током 
године 

 Анализа примене Посебног 
протокола за заштиту деце од 
насиља и процедура у интервенцији  

увид у документацију  
чланови 
ОВ, Тим 
ЗЗН 

квартално   

 Учешће у активностима  превенције 
насилничког понашања ученика активности из Плана ЗЗН 

чланови 
ОВ, Тим 
ЗЗН 

током 
године 

 Сарадња са другим одељ. већима, 
нарочито између ОВ IV и V разреда  

састанци, заједничке 
активности (настава, 
родитељски састанци и 
др.) 

чланови 
ОВ 

током 
године  

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
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Садржај рада: Облици и методе рада: НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗ. 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗ. 

 Анализа постојећих и изналажење 
нових и ефикаснијих облика 
сарадње са родитељима  

анализа,увид у дневнике 
обр.-васп. рада 

чланови 
ОВ, ППС 

до 15. 
септ. 

 Планирање термина индивидуалних 
разговора са родитељима ученика и 
родитељских састанака  

Седница 
чланови 
ОВ 

до 15. 
септ. 

 Утврђивање образовних потреба 
родитеља  у васпитању  деце  разговор/анкета  

ОС,    
чланови 
ОВ  

током 
године  

 Планирање тема  и облика за 
педагошко-психолошко образовање 
родитеља  (предавања, радионице, 
трибине и др)  

договор на седници 
чланови 
ОВ, ППС 

2 пута 
годишње  

 Резултати самовредновања сарадње 
са родитељима   анализа резултата 

анкетирања родитеља  

ОС,    
чланови 
ОВ, Тим за 
самовр. 

фебруар, 
јун  

АНАЛИЗА РАДА  

Садржај рада: Облици и методе рада: НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗ. 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗ. 

 Анализа реализације:  

-редовне, допунске и додатне наставе  

-рада ОС и ОЗ 

-рада ОВ 

увид у документацију, 
извештаји, седнице 

 
чланови 
ОВ, ППС, 
директор 
 

јануар, 
јун  

 
 

4.4 Глобални план и програм стручних већа  за области предмета за 
2022/23 год. 

 
У складу са образовним областима, постоје  следећа стручна већа: 

Стручно веће за друштвене науке и филозофију – Горан Субашић 

Стручно веће за језик, књижевност и комуникацију – Јована Барбуловић 

Стручно веће за математику, природне науке и технологију – Снежана Марковић 

Стручно веће за уметности – Бранка Влаховић 

Стручно веће за физичко и здравствено васпитање – Дејан Ђоровић 

Стручно веће разредне наставе – Нада Радованов 
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ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 
САДРЖАЈ РАДА ОБЛИЦИИ МЕТОДЕ 

РАДА 
НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗ. 

 Избор руководиоца стручног већа договор између 
чланова 

сви чланови 
СВ, директор 

август 

 Подела часова, задужења, допунског и 
додатног рада, слободних активности 

по решењу о 40-
часовној радној 
недељи 

сви чланови 
СВ, директор  

август 

 Планирање и програмирање наставе, 
успостављање међупредметне 
корелације и план развијања 
међупредметних компетенција, план 
реализације пројектне наставе  

 Договор око он лине и редовне 
наставе по комбинованом моделу због 
пандемије Covid 19 

израда глоб. и опер. 
планова рада, табела 
корелације са операц. 
компетенција  

сви чланови 
СВ, СА за 
развој Шк. 
програма 

до 15. 
септ. 

 Израда плана рада СВ у координацији 
са радом Педагошког  колегијума  Планирање 

сви чланови 
СВ, Пед. 
колегијум 

до 10. 
септ. 

 Учешће у изради предлога Годишњег 
плана рада школе, Плана рада 
Педагошког колегијума  

Планирање 
руководилац 
СВ 

до 10. 
септ. 

 Планирање учешћа ученика на 
такмичењима  

Планирање чланови СВ 
до 10. 
септ. 

 Договор о неопходним елементима  
при изради писане припреме за час  

Исходи ОВ рада, 
међупредметне 
компетенције, 
индивидуализација  

сви чланови септ. 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБР.-ВАСП. РАДА 
САДРЖАЈ РАДА ОБЛИЦИ И 

МЕТОДЕ РАДА 
НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗ. 

 Договор о набавци нових наставних 
средстава и поправци старих 

договор на састанку 
СВ 

сви чланови 
СВ 

септ. 

 Израда иницијалних тестова, тестова 
знања и других инструмената за 
праћење напредовања ученика и 
уједначавање критеријума оцењивања 

израда тестова, 
оценских решетки, 
упитника, скала и др. 

чланови СВ, 
ППС 

током 
године 

 Предмет, методе и технике оцењивања, 
примена формативног оцењивања  

Анализа чланови СВ 
новембар, 
март 

 Оцењивање засновано на исходима   праћење 
остварености исхода 
ОВ рада  

чланови СВ 
2 пута 
годишње 

 Вођење педагошке документације  анализа 
документације, 
размена искустава 

чланови СВ  септембар 

 Укључивање ученика у самопроцену 
постигнућа  

предлог 
инструмената и 

чланови СВ, 
педагог 

октобар  
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критеријума 
оцењивања  

 Откривање узрока неуспеха појединих 
ученика и проналажење мотивационих 
поступака и стратегија подршке  

Дискусија 
сви чланови 
СВ, ППС 

током 
године 

 Сарадња наставника разредне и 
предметне наставе  

састанак, план 
реализације наст. 
часова  

сви 
наставницибу
дућег V р. 

током 
године 

 Развој дигиталних компетенција 
ученика  примена иновација 

чланови СВ, 
ППС, 
наставници 
информатике  

током 
године 

 Одржавање угледних и огледних часова присуствовање 
часовима, анализа 

чланови СВ, 
ППС 

током 
године 

 Договор о облицима диференцијације и 
индивидуализације наставе; сарадња на 
изради педагошких профила, планова 
индивидуализације, ИОП-а и планова 
транзиције   

размена искустава, 
израда наставних 
листића и дид. 
Материјала 

чланови СВ, 
ППС, СТИО 

током 
године 

 Утврђивање методских јединица 
погодних за реализацију васпитних 
задатака  

анализа, дискусија чланови СВ 
током 
године 

 Анализа садржаја програма погодних за 
професионално информисање  

Анализа 
чланови СВ, 
Тим за ПО 

током 
године 

 Примена индикатора за откривање 
даровитих и рад са њима  

Анализа примене 
чек-листе за праћење 
развоја, дискусија 

чланови СВ, 
ППС, СТИО 

октоб. и 
фебруар 

 Утврђивање листе и програма рада 
секција које организује СВ  

анализа 
интересовања, 
планирање 

чланови СВ, 
председници 
ОВ 

септ. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  
САДРЖАЈ РАДА ОБЛИЦИ И 

МЕТОДЕ РАДА 
НОСИИЦИ 
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗ. 

 Самопроцена стандарда компетенција 
наставника, израда личног плана 
професионалног развоја и утврђивање 
образ. потреба на нивоу СВ  

чек листе, 
евиденција, лични 
планови  

председник 
СВ и сви 
чланови  

до 5. јуна 

 Индивидуално стручно усавршавање проучавање 
литературе, 
Интернет, 
дискусионе групе... 

сви чланови 
СВ 

током 
године 

 Сарадња са другим стручним већима 
школе (корелација, распоред писмених 
задатака и вежби, ваннаставних 
активности...)  

 

састанак, размена 
искустава 

чланови СВ, 
Пед. 
колегијум  

током 
године 

 Предавање на договорену тему  и 
представљање примера добре праксе   

 

предавање на 
састанку СВ 

чланови СВ  током 
године 

 Сарадња са факултетима, институтима и предавања, чланови СВ, током 
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др. установама локалне заједнице  истраживања, 
сајмови... 

стручњаци године 

 Похађање одобрених обука, конгреса, 
сабора, симпозијума… 

предавања, 
радионице 

чланови СВ током 
године 

 Рад са приправницима  менторски рад ментори, 
ППС 

током 
године 

 Учешће у реализацији интерних обука  у 
школи  (семинари, презентације 
стручних чланака, резултата 
истраживања...) и пројеката школе  

радионица, 
предавање, 
презентација    

чланови СВ и 
други стручни 
органи  

током 
године  

АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
САДРЖАЈ РАДА ОБЛИЦИ И 

МЕТОДЕ РАДА 
НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦ
ИЈЕ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗ. 

 Анализа: рада стручног већа, допунског 
и додатног рада, слободних активности, 
реализације редовне наставе, стручног 
усавршавања  

анализа рада на 
састанку СВ, 
извештаји, 
записници  

сви чланови 
СВ 

јануар,  
јун 

 Израда извештаја о резултатима учешћа 
на такмичењима и архивирање 
документације  

Извештавање чланови СВ јун  

 
 

 

4.4.1 Стручно веће за језик и комуникацију 

 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН  РАДА  СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЈЕЗИК И КОМУНИКАЦИЈУ 

у ОШ „Михајло Пупин“,  

Ветерник 
школска 2022/2023. година 

Седница Месец Садржаји рада Реализатори Остварено 

1. VIII  Избор руководиоца СВ и 
записничара 

 Израда поделе часова 
редовне,допунске, додатне 
наставе и слободних активности 

 Анализа планова и програма за 
редовну, допунску, додатну 
наставу и слободне активности 

 Утврђивање потреба за 
стручним усавршавањем 

 Договор о коришћењу 
савремених облика ,метода и 
средстава рада - увођење 
иновација у наставу 

ЧЛАНОВИ 
СВ 

Руководилац 
СВ 

Јована 
Барбуловић 
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 Вођење документације о раду 
СВ – записник 

2. IX  Израда плана рада СВ 
 Израда плана писмених и 

контролних задатака 
 Излагање aнализа резултата 

завршног испита 
 Договор о реализацији пројектне 

наставе 
 Договор о коришћењу уџбеника 

и друге литературе 
 Договор у учешћу у реализацији 

пројеката школе 
 Договор о учешћу на одобреним 

обукама из средстава школе 
 Израда спискова потребних 

наставних средстава 
 Утврђивање листе и програма 

рада секција 
 Договор о организовању 

приредбе за Дан школе (9. 
октобра) 

 Вођење документације о раду 
СВ – записник 

ЧЛАНОВИ 
СВ 

 

3. X  Конкретизација циљева и 
задатака наставе и разрада на 
ниво препознавања, разумевања 
и примене 

 Утврђивање методских јединица 
погодних за реализацију 
васпитних задатака 

 Праћење реализације програма 
рада слободних активности 

 Дефинисање индикатора за 
идентификовање обдарених 
ученика и осмишљавање рада са 
њима 

 Вођење документације о раду 
СВ – записник 

ЧЛАНОВИ 
СВ  
ППС 

СА за 
развојно 
планирање 

 

4. XI  Диференцирана и индивидуална 
настава – размена искустава у 
циљу побољшања квалитета 
наставе 

 Припрема за новогодишњу 
приредбу 

 Откривање узрока неуспеха 
појединих ученика и 
проналажење мотивационих 
поступака и стратегија подршке 

 Вођење документације о раду 
СВ – записник 

ЧЛАНОВИ 
СВ  
ППС 
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5. XII  Анализа примене иновација у 
настави и размена искуства 

 Анализа рада СВ, допунског, 
додатног рада и слободних 
активности, реализације редовне 
наставе, стручног усавршавања 

 Реализација новогодишње 
приредбе( у случају да 
епидемиолошка ситуација то 
дозволи) 

 Реализација радионица „Зимске 
чаролије“ 

 Договор о приредби за прославу 
Светог Саве 

 Вођење документације о раду 
СВ – записник 

ЧЛАНОВИ 
СВ  
Стручњаци 

 

6. II  Анализа приредбе за празник 
светог Саве 

 Индивидуално и стручно 
усавршавање и анализа 
присуствовања семинарима, 
конгресима, саборима, 
симпозијумима. 

 Припрема за општинско 
такмичење 

 Вођење документације о раду 
СВ – записник 

ЧЛАНОВИ 
СВ 

 

7. 

 

III  Праћење учешћа ученика на 
такмичењима и анализа успеха - 
постигнутих резултата на 
такмичењима 

 Сарадња са другим СВ школе 
(корелација,распоред 
ваннаставних активности...) 

 Праћење реализације пројектне 
наставе 
Вођење документације о 
раду СВ – записник 

ЧЛАНОВИ 
СВ 

 

8. IV  Праћење учешћа ученика на 
такмичењима и анализа успеха - 
постигнутих резултата на 
такмичењима 

 Координација рада са 
педагошким колегијумом 

 Вођење документације о раду 
СВ – записник 

ЧЛАНОВИ 
СВ 

 

9. V  Сарадња са стручним већима 
других школа и размена 
искустава 

 Анализа безбедности ученика у 
школи и предлози за 

ЧЛАНОВИ 
СВ  
ППС 
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побољшање безбедности 
 Вођење документације о раду 

СВ – записник 

10. VI  Анализа рада СВ, допунског, 
додатног рада, слободних 
активности, реализације редовне 
наставе, стручног усавршавања, 
пројектне наставе 

 Израда периодичних анализа о 
резултатима обр.васпитног рада 
- праћење путем евидентне 
кумулативне листе 

 Реализација стручног 
усавршавања 

 Анализа успешности увођења 
иновативних метода у наставу 

 Израда извештаја о резултатима 
учешћа на такмичењима и 
архивирање документације 

 Вођење документације о раду 
СВ – записник 

ЧЛАНОВИ 
СВ 

 

 

 

4.4.2 Стручно веће за друштвене науке и филозофију 
 
 
ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА за ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ И ФИЛОЗОФИЈУ и ВЕРСКУ 
НАСТАВУ 
школска 2022/2023. Година 
ОШ „Михајло Пупин ”Ветерник 
 
 
Чланови Стручног већа: 
1.Горан Субашић 
2.Снежана Матковић 
3.Жана Симић 
4.СашаЕрцег 
 
 
 
Председник СВ: 
Горан Субашић 
 
 

 
Трајни задаци Стручног већа су: утврђивање методологије планирања, припремања и 

праћења образовно-васпитног рада; размена искустава у организовању самосталног рада 
ученика; континуирано праћење напредовања ученика; опремање кабинета и предлагање 
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набавке потребних наставних средстава и потрошног материјала; уједначавање 
критеријума оцењивања; праћење стручне литературе и савремене праксе; процена 
резултата рада Стручног већа; израда извештаја о раду Стручног већа и доношење 
програма рада за наредну школску годину и самовредновање рада. 
Сви чланови Стручног већа су дужни да учествују у стручним усавршавањима у 
организацији Министарства просвете и спорта и да се индивидуално усавршавају. 
 
ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САДРЖАЈ РАДА ИЗВРШИОЦИ ОБЛИЦИ И 
МЕТОДЕ 
РАДА 

АВГУСТ Избор руководиоца СВ и 
записничара 

-Програмирање рада Стручног 
већа за школску 2022/23. годину 
-Договор о форми глобалног и 
оперативног планирања и 
припремама за часове 
-Усаглашавање критеријума 
оцењивања  
-Усвајање планова рада додатне 
и допунске наставе и секција  
-Процена опремљености 
кабинета  и предлог за набавку 
наставних средстава и 
дидактичког материјала 
-Договор о форми глобалног и 
оперативног планирања и 
припремама за часове 
-Усаглашавање критеријума 
оцењивања  
-Усвајање планова рада додатне 
и допунске наставе и секција  

-Процена опремљености кабинета  и 
предлог за набавку наставних 
средстава и дидактичког материјала 
Вођење документације о раду СВ 
записник 

Сви чланови СВ 
Директор 
Помоћник 
директора 

Договор између 
чланова 
Израда тестова, 
упитника и др.. 
Израда 
глобалних и 
оперативних 
планова, табела 
корелације 

СЕПТЕМБАР  Планирање и програмирање 
редовне наставе и других 
видова обр. – васпитног рада 
(програмирање редовне наставе 
по утврђеном распореду, 
планирање других видова обр. 
– васпитног рада) 

‐ Евиденција врсте секција, додатне 
наставе, допунске наставе и 
наставника који је држе  

‐ Евиденција ученика према врсти 
додатне наставе, секцијама у којима 
узимају учешће 

‐ Евидентирање појединачних планова 
рада наставника. 

Руководилац 
Сви чланови СВ, 

Планирање 
Договор између 
чланова 
Израда тестова 
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‐  Организовање рада секција 
‐ Вођење педагошке документације  и 
израда ученичког порфолија 

‐ Корелација садржаја наставних 
предмета и истицање корелације у 
оперативним плановима наставног 
рада 

‐ Предмет, методе и технике 
оцењивања, примена форматривног 
оцењивања 
-Реализација иницијалног теста 
Планирање обележавања значајних 
јубилеја, учешћа на такмичењима и 
конкурсима 
Вођење документације о раду СВ 
записник 

ОКТОБАР Израда тестова знања  и других 
инструмената за праћење 
напредовања ученика  и 
уједначавање критеријума  
оцењивања 

-Отварање евиденционих листа 
постигнућа ученика 5. разреда 
(иницијалне провере) 

 
-Анализа примене формативног 
оцењивања 
 

-Анализа успеха ученика на 
крају првог квартала, тешкоће у 
реализацији програма и предлог 
мера за њихово превазилажење; 
објективна процена усвојености 
програмских садржаја 

‐ Додатна настава - припреме за 
такмичења 

‐ Договор око организовања школских 
такмичења из историје и географије 
Договор о одржавању угледних часова 
Сарадња на изради ИОП а  
Активности развојног плана 
Вођење документације о раду СВ 
записник 
Дефинисање индикатора и 
индетификовање даровитих ученика и 
рад са њима 

Сви чланови СВ 
Помоћник 
директора 
чланови СА за 
развојно 
планирање 

Планирање 
Тестирање 
Договор 
Предлог 
образаца 
Критеријума 
Предавања 

НОВЕМБАР Набавка књига за школску 
библиотеку – утврђивање 
интересовања и потреба ученика за 
савременом литературом, предлози 
наставника, потреба за уско 
стручном литературом, 

Сви чланови СВ 
 
 
 
 
 

Договор између 
чланова 
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допуњавање фондова приручних 
библиотека  
 
 -Договор о реализацији 

допунске наставе у току 
зимског распуста 

 Договор  о облицима 
диференцијације и 
индивидуализације наставе – 
размена искустава у циљу 
побољшања квалитета наставе, 
израда наставних листића и 
дидактичког материјала 

  Вођење документације о раду 
СВ записник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕЦЕМБАР  Коришћење савремених 
облика, метода и средстава 
рада - анализа примене 
иновација 

 Анализа рада СВ, допунског и 
додатног рада, слободних 
активности, реализација 
редовне наставе, стручног 
усавршавања 

 Анализа постигнућа 
назавршномиспитуизпредмета 
ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА 

 -Израда  анализе и 
презентовање оцењивања 
заснованог на стандардима 

Вођење документације о раду СВ - запис
- 

 
 
 
 
 
 
Сви чланови СВ 

 
 
 
 
 
 
 
Анализа и 
Договор 
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ЈАНУАР -Анализа успеха ученика на 
крају првог полугодишта; 
тешкоће у реализацији 
програма и предлог мера за 
њихово превазилажење; 
објективна процена усвојености 
програмских садржаја 
Израда анализе и презентовање 
оцењивања 
заснованог на стандардима 
‐ Анализа рада допунске и додатне 
наставе,анализа рада секција 
 

 Анализа успеха ученика на 
крају првог 
полугодиштадокументације о 
Вођење документације о раду 
СВ записник 

 Презентација извештаја и 
Акционог плана Тима за 
самовредновање за школску 
2015/2016. 

 

Сви чланови СВ 
 

Периодичне 
анализе, 
тестови, 
постигнућа 

ФЕБРУАР -Индивидуално стручно усавршавање 
– проучавање литературе и осталих 
видова усавршавања 

 
-Присуствовање семинарима, 
конгресима, саборима, симпозијумима  
‐ Израда тестова и организација 
школског такмичења  
Припрема за општински ниво 
такмичења 
 Договор на изради ИОП а 
 Излагање на НВ Интересовање 

ученика осмог разреда за упис 
у средњу школу 

Вођење документације о раду СВ 
записник 

Сви чланови СВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планирање 
Договор 

МАРТ ‐ Избор уџбеника за наредну школску 
годину 

‐ Прирема за општински ниво 
такмичења  
Припрема за окружни ниво такмичења 
 Вођење документације о раду 

СВ записник 
 Презентација Облици 

неприлагођеног понашања - 

 
 
 
 
 
Сви чланови СВ 

 
 
 
 
Договор 
Анализа, 
предлог 
образаца и 
критеријума 
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лаж 
 

предавање 

АПРИЛ -Програмирање и праћење учешћа 
ученика на смотрама и такмичењима – 
анализа постигнитих резултата – 
извештаји са такмичења 
-Укључивање ученика у самопроцену 
постигнућа 
 

‐ Анализа успеха ученика на крају 
трећег квартала; тешкоће у 
реализацији програма и предлог мера 
за њихово превазилажење; 
објективна процена усвојености 
програмских садржаја 

‐ Учешће на такмичењима; припрема 
за окружни ниво такмичења  

‐ Припрема тестова за проверу знања 
ученика 8. разреда (завршни тест) 

‐ Пробни завршни испит Вођење 
документације о раду СВ записник 
Вођење документације о раду СВ 
записник 

Сви члснови СВ Анализа 
Планирање 
Договор 

Мај -Откривање узрока неуспеха 
појединих ученика и проналажење 
мотивационих поступака и стратегија 
подршке 
-Израда  анализе и презентовање 
оцењивања заснованог на стандардима 
Припреме за републички ниво 
такмичења. 
 Пројекат: Историјски приказ 

Ветерника ( историја ) 
 
Вођење документације о раду СВ 
записник 

Сви чланови СВ 
И ученици осмог 
разреда 
ДаницаКоцевска 
 
 
 
 
 
 
ЖанаСимић 

анализаразмена 
искустава 
планирање 

ЈУН ‐ Припрема и реалзиација завршног 
теста ученика садржаја од 5. до 7. 
разреда 

‐ Оцена реализације програмских 
садржаја од 5. до 8. разреда; тешкоће 
у реализацији програма и предлог 
мера за њихово превазилажење; 
објективна процена усвојености 
програмских  

‐ Анализа успеха ученика на крају 
другог полугодишта 

‐ Анализа постигнућа ученика 8. 
разреда на завршном испиту 

‐ Сумирање и делимична анализа рада 
Стручног већа у школској 2022/23. 
години, оцена реализације програма 

Директор 
Сви чланови СВ 

Анализа рада 
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 Оквирно програмирање рада 
Стручног већа за школску 
2022/23. Годину 

 Вођење документације о раду 
СВ записник 

 Анализа стручног усавршавања 
наставника и стручних 
сарадника 

 
Вођење документације о раду СВ 
записник 

 
Током 
године 

 Реализација Програма 
увођења приправника у 
посао. 

 Пружање помоћи 
приправницима у припреми 
за полагање испита за 
лиценцу. 

 Презентација примера 
добре праксе у раду са 
децом са сметњама у 
развоју и размена искустава 
о облицима 
индивидуализације наставе. 

 Откривање узрока неуспеха 
појединих ученика и 
проналажење мотивационих 
поступака и стратегија 
подршке. 

 Сарадња наставника 
разредне и предметне 
наставе. 

 Договор о облицима 
диференцијације и 
индивидуализације наставе 

 Конкретизација циљева и 
задатака наставе и разрада 
на ниво препознавања, 
репродукције, разумевања и 
припреме. 

 Утврђивање методских 
јединица погодних за 
реализацију васпитних 
задатака. 

 Анализа садржаја програма 
погодних за професионално 
информисање. 

 Израда иницијалних 
тестова, тестова знања и 
других инструмената 
праћења напредовања 

Ментор, помоћник 
директора, ППС, 
чланови СВ 
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ученика и уједначавања 
критеријума оцењивања. 

 Учешће у раду актива, 
друштава и подружница на 
нивоу града. 

 
Председник СВ: 
Горан Субашић 
 

4.4.3 Стручно веће за математику, природне науке и технологију 
 
ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ, ПРИРОДНЕ НАУКЕ И 
ТЕХНОЛОГИЈУ за школску 2022/23. год. 

 

Чланови стручног већа: 
 

- Андреј Трифковић  -Вера Ковач   -Пејак Павле 
- Милена Љубинковић -Олгица Радишић  -Јелена Јанков 
- Вања Недић   -Снежана Марковић  -Борко Ковачић 
- Биљана Јовановски  -Наташа Михајлов  -Ђурђица Мишић 

-Татјана Варагић 
-Јасмина Мркић 

 
Време реализације Садржај/активност Реализатори Начин реализације 
Август -Избор 

координатора СВ и 
записничара 
- Доношење плана 
рада већа 
-Утврђивање 
распореда 
-Договор о изради 
планова и програма 
и утврђивање 
рокова 
-Корелација 
садржаја наставних 
предмета 
-Израда поделе 
часова, задужења, 

Чланови стручног 
већа 

Размена мишљења, 
Разговор, дискусија, 
Договор 
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слободних 
наставних 
активности 

Септембар, 
Октобар 

- Планови стручног 
усавршавања 
(договор око 
семинара и 
одржавања углених 
часова) 
- Организовање 
допунске и додатне 
наставе. 
- Рад са децом по 
ИОП-у 
- Уједначавање 
критеријума 
вредновања, 
оцењивања ученика 
– уједначавање 
критеријума, 
педагошки 
стандарди за 
поједине оцене 

Чланови стручног 
већа, 
Педагошко-
психолошка служба 

Предлагање 
Разговор, давање 
предлога, размена 
мишљења 

Новембар, 
Децембар 

- Постигнућа 
ученика на крају 
првог полугодишта 
-Анализа рада СВ 
-Договор око 
одржавања 
допунске настава за 
ученике са 
недовољном оценом 

Чланови стручног 
већа 

Дискусија, анализа, 
давање предлога, 
договор 
 

Јануар,  
Фебруар 

- Договор о 
организацији и 
спровођењу 
такмичења 
- Припрема ученика 
за такмичење 

Чланови стручног 
већа 

Дискусија, анализа, 
давање предлога, 
договор 
 

Март, 
Април 

-Успех и резултати 
ученика на 
такмичењима 
- Постигнућа 
ученика на крају 
трећег квартала 
-Планирање посете 
фестивалу науке и 
ноћи биологије 

Чланови стручног 
већа 

Анализирање 
дискусија, 
читање извештаја 

Мај, 
Јун 

-Анализа рада СВ 
-Анализа 
реализације 
допунског и 
додатног рада, СНА 

Чланови стручног 
већа, 
Педагошко-
психолошка служба 
 

Размена искустава, 
анализа, читање 
извештаја 
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и редовне наставе 
- Разматрање 
стручног 
усавршавања 
наставника 
- Постигнућа 
ученика на крају 
школске године 
- Постигнућа 
ученика који 
наставу прате по 
ИОП-у 

Током школске 
године 

- Рад са децом по 
ИОП-у 
-Посета и 
одржавање 
огледних и 
угледних часова 
-Реализација и 
планирање 
одржавања часова 
предметне наставе у 
4-тим разредима 

Чланови стручног 
већа, 
Педагошко-
психолошка 
служба, 
Наставници 

Дискусија, анализа, 
давање предлога, 
договор 
 

 
Председник стручног већа 
Снежана Марковић 
 
 

4.4.4 Стручно веће за уметност 
 
ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ 2022/23. 
 
         Стручно веће за уметност чине: 
 

- Бранка Влаховић--председник СВ 
- Весна Милинковић  

 
 САДРЖАЈ РАДА НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 
1. 
август 

Избор руководиоца стручног већа 
Израда плана рада СВ 
Подела часова, задужења, допунског и додатног 
рада, слободних активности 
Договор о иницијалним проверама и припрема 
истих 
Обука за Es дневник 
Планирање реформисане наставе 
Планирање online наставе 
Договор о спровођењу епидемиолошких мера 

 
Чланови 
СВ 
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2. 
септембар 

Планирање и програмирање редовне и 
реформисане наставе и успостављање корелације 
између предмета 
Обука за Google drive, пријављивање на нове 
налоге 
Планирање online наставе 
Планирање наставе на даљину, отварање Google 
учионица 
 Учешће у изради предлога Годишњег плана рада 
школе и Плана рада Педагошког колегијума 
Утврђивање неопходних елемената при изради 
припреме за час  
Договор о набавци нових наст. средстава и 
поправци старих  
 
Отварање евиденционих листа постигнућа 
ученика 5. разреда (иницијалне провере) 
Планирање прославе поводом Дана школе 

 
 
 
 
Чланови СВ 
Актив наст. српског 
језика 
Учитељи 
 

 
3. 
октобар 

Оцењивање у односу на стандарде 
Формативно оцењивање 
Прослава Дана школе – у складу са 
епидемиолошким мерама 
Сарадња са драмском секцијом 
 
Облици индивидуализације наставе  
 
Вођење евиденционих листа 
 
Планирање учешћа ученика на конкурсима 

 
 
 
Чланови СВ 
Актив учитеља 3. 
Разреда 
Ј. Радоички 
Р. Шкулец  
Н.Ивић 
З. Жигић 

 
 
4. 
новембар 

 
Анализа успеха на крају  квартала и проналажење 
мотивационих поступака и стратегија подршке 
Присуствовање семинарима – у складу са 
епидемиолошким мерама 
Сарадња са драмском секцијом 
 

 
 
Чланови СВ 
Н.Ивић 
З. Жигић 

 
 
5. 
децембар 
 

 
 
Планирање приредбe поводом прославе школске 
славе Свети Сава- у складу са епидемиолошким 
мерама 
 
Сарадња наставника предметне и разредне 
наставе поводом прославе школске славе Свети 
Сава 

 
Чланови СВ 
вероучитељи 
Актив учитеља 
 
Чланови СВ 
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Рад на евиденционим листама 
 
Формативно оцењивање 
 
Облици индивидуализације наставе  
Анализа рада стручног већа, реализације наставе 
Анализа вођења евиденционих листа ученика 
 
Анализа успеха на крају првог полугодишта 

 
 
Чланови СВ 

6. 
јануар 

Учешће и анализа учешћа поводом прославе 
школске славе Свети Сава- у складу са 
епидемиолошким мерама 
Индивидуално стручно усавршавање- у складу са 
епидемиолошким мерама 
 

Чланови СВ 
Вероучитељи  
Актив учитеља 
 
Чланови СВ 

7. 
фебруар 

Упоређивање листа постигнућа ученика за област 
уметности 
Формативно оцењивање 
 
Сарадња са драмском секцијом 
 
 
Утврђивање методских јединица погодних за 
реализацију васпитних задатака 

Чланови СВ 
 

 
Чланови 
СВ 

Н.Ивић 
З.Жигић 

 
8. 
март 

Конкретизација циљева и задатака наставе и 
разрада критеријума оцењивања 
 
Облици индивидуализације наставе  
 
Анализа успеха на крају квартала 

 
 
 
Чланови СВ 

 
 
9. 
април 

Договор о посети СНП-у,галеријама у циљу 
унапређења наставе- у складу са 
епидемиолошким мерама 
 
Сарадња са драмском секцијом 
 
Учешће и анализа резултата конкурса 
 
Међусобне посете часовима- у складу са 
епидемиолошким мерама 
 

 
 
 
Чланови СВ 
Н.Ивић 
З. Жигић 

 
10. 

Конкретизација циљева и задатака наставе и 
разрада на ниво препознавања, репродукције, 

 
 
Чланови 
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мај разумевања и примене 
Сарадња са ОВ осмих разреда у вези са прославом 
матуре 
Оцењивање ученика у односу на стандарде 
Формативно оцењивање 
 

СВ 
 

 
11. 
јун 

Облици индивидуализације наставе  
Анализа успеха на крају школске године 
Анализа рада стручног већа, реализације наставе 
 
Израда извештаја и архивирање документације 

 
 
Чланови СВ 
 

 
 
 

4.4.5 Стручно веће за физичко и здравствено васпитање 
 
 
Чланови стручног већа: 
 
1.  Ђоровић Дејан, председник СВ 
2.  Никола Пантелић, професор 
3. Светлана Швоња, професор 
 

Општи циљ: 
1. Праћење квалитета наставе и школског постигнућа ученика. 

 
Специфични циљеви: 
1. Повећати квалитет знања о значају физичког васпитања на општи нови здравља и 

развоја ученика. 

2. Подићи мотивацију ученика за физичке активности у току ваннаставе физичког 
васпитања. 

3. Подићи такмичарски дух у циљу постизања појединачних и колективних  резултата, 
као и бољег међусобног односа што ће утицати на смањење насиља у школи. 
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Редни број 
и време 
реализације 

 
Садржај активности 

 
Носиоци 
реализације 
 

 
I 
 
А 
В 
Г 
У 
С 
Т 
 

 
- Избор руководиоца стручног већа 
- Предлог, препорука за организовање наставе 

физичког и здравственог васпитања у школи 
у контексту актуелне епидемиолошке 
ситуације 

- Подела часова, задужења и слободних 
активности 

- Израда плана рада СВ 
 
- опште међупредметне компетенције 
- Договор о набавци наставних средстава и 

опреме и поправци старих 
- Вођење записника и друге документације 

 
 
 
 
Сви чланови СВ 

 
II 
 
С 
Е 
П 
Т 
Е 
М 
Б 
А 
Р 
 

 
- Стручно упутство за организовање и 

остваривање наставе непосредним путем и 
путем учења на даљину 

- Утврђивање неопходних елемената при 
изради припреме за час 

- Утврђивање листе и програма рада секција 
- Утврђивање потреба за стручним 

усавршавањем на нивоу стручног већа 
-    Иницијално тестирање 

 
 
 
 
 
 
Сви чланови СВ 

 
III 
 
O 
K 
T 
O 
Б 
A 
Р 
 

 
 

- Праћење и унапређење наставе коришћењем 
савремених метода, облика и средстава рада. 
 

- Кординација рада са педагошким 
колегијумом 
 

 
 
 
 
Сви чланови СВ 



66  

 
IV 
 
Н 
О 
В 
Е 
М 
Б 
А 
Р 
 

 
 
 

- Договор о облицима диференцијације и 
индивидуализације наставе  
 
 
 

 
 
 
 
Сви 
члановиШвоња 
Д.Ђоровић 

 
V 
 
Д 
Е 
Ц 
Е 
М 
Б 
А 
Р 
 

 
 

- Анализа: рада стручног већа, слободних 
активности, реализације редовне наставе, 
стручног усавршавања. 

- Израда периодичних анализа о резултатима 
образовно-васпитног рада(оцењивање 
ученика-online) 

- Израда извештаја о резултатима учешћа на 
такмичењима 

 
 
 
 
 
Сви чланови СВ 

 
VI 
 
Ф 
Е 
Б 
Р 
У 
А 
Р 
 

 
 
 

- Утврђивање методских јединица погодних 
за реализацију васпитних задатака: наставна 
јединица је остварена везана за деформитет  
 

 
 
 
 
Сви чланови СВ 

 
VII 
 
М 
А 
Р 
Т 
 

 
 

- Сарадња са факултетима(хоспитовање 
студената), институцијама и локалном  
заједницом 
 

 
 
 
Сви чланови СВ 

 
VIII  
 
А 
П 
Р 
И 
Л 
 

 
 
 

- Анализа садржаја програма погодних за 
професионално информисање 
 

 
 
 
Сви чланови СВ 
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IX 
 
М 
А 
Ј 
 

 
- Стручно предавање на договорену тему 

„Одржавање здравог окружења“. 
 

 
 
Н.Пантелић 
С.Швоња 

 
X 
 
Ј 
У 
Н 

- Анализа: рада стручног већа, слободних 
активности, реализације редовне наставе, 
onlineнаставе, стручног усавршавања. 

- Израда периодичних анализа о резултатима 
образовно-васпитног рада 

- Израда извештаја о резултатима учешћа на 
такмичењима 

 
 
 
Сви чланови СВ 
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4.5 Стручни активи 
 

4.5.1 Стручни актив развојног плана 
 
 
 
 
 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН  
2022-2025. 

 

ОСНОВНА ШКОЛА „МИХАЈЛО ПУПИН“ 
ВЕТЕРНИК 
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ОСНОВНА ШКОЛА  „ МИХАЈЛО ПУПИН“  
ВЕТЕРНИК 
 
 
 
 

 
ЛИЧНА КАРТА 
Адреса Краља Александра 38, Ветерник 
Факс 021/ 823 - 123 
Е – mail osmihajlopupin@neobee.net 
Web  адреса школе www.osmihajlopupin.edu.rs 
Дан школе 9.октобар 
Унутрашња површина школе (m2 ) 4 200 m2 
Двориште са спортским тереном(m2 ) 1 450 m2 
Број ученика 820 
Језик на којем се изводи настава Српски 
Страни језици који се изучавају Енглески,немачки и руски 
Број смена у школи две 
 
ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 
 
Давне 1925. године у Ветерникује, запотребе тадашњих ђака, оспособље назграда из поседа 
грофа Котека, као подручни објекат Основнешколе ''Борис Кидрич''. Садашња основна школа 
''Михајло Пупин'' почела је са радом 1966.године. Убрзо се показало да постојећа школска 
зграда није довољно велика за потребе места те се приступило њеном проширивању. Године 
1969.изграђен је спратни део, 1970.фискултурна сала, а спортски центар са полигоном 
1980.године. Број ученика се сваке године повећавао и превазилазио просторне капаците те 
школе те је она последњу велику промену претрпела 2009.године када јe надограђен део у 
коме се налази неколико учионица, кабинета, канцеларија за запослене и стоматолошка 
ординација. 
 
 
СПЕЦИФИЧНОСТИШКОЛЕ 
 
Школа је укључена у пројекат Министарства просвете ''Оснаживање школе за инклузивно 
образовање – ДИЛС''. У школи се организује вршњачка подршка бољих ученика ученицима 
који имају тешкоћа у учењу. Структура становништва знатно је измењена досељавањем 
избеглих и прогнаних лица из ратом захваћених територија бивше СФРЈ.У близини школе 
налазе се: пластеници, рибњак, пашњак, мини ЗОО врт, што омогућав аизвођење амбијенталне 
наставе. Сваке године ученицима првог разреда омогућено је бесплатно учлањење у Градску 
библиотеку НовогСада. Познате личности које су ишле у нашу школу: Градимир Смуђа – 
карикатуриста, Вук Савановић – шахиста, Гојко Качар, Лазар Зличић и Данијел Алексић – 
фудбалери, Соња Бишевац – глумица. 
 



70  

ПРЕГЛЕД УПРАВЕ И РУКОВОДЕЋЕ СТРУКТУРЕ ШКОЛЕ 
 Директор: Радослава Ступар 

 Помоћник директора: Ђурђица Мишић, Вања Недић и Драгана Јегдић 

 Секретар: Биљана Бабић 

 Председник Школског одбора: Милан Тановић 

 

 

ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋИХ РЕСУРСА ШКОЛЕ 

 

РЕСУРС УКУПАН  БРОЈ ПОВРШИНА 

Учионица 19 1 060 m2 

Кабинети 2 112 m2 

Информатички 
кабинети 

2 108 m2 

Библиотека 1 42 m2 

Радионица 1 35 m2 

Фискултурна сала 1 400 m2 

Свечана сала 1 110 m2 

Школска кухиња 1 60 m2 

 

ИНФОРМАТИЧКО – ТЕХНОЛОШКА И МУЛТИМЕДИЈАЛНА ОПРЕМА 

 

Тип опреме Где секористи 

Рачунари Зборница и учионице 

Апарат за фотокопирање Зборница 

Телевизор Учионице 

Камера За школске свечаности и 
манифестације 

Видео пројектор Учионице 
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ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

 

СТРУЧНИ ПРОФИЛ 
БРОЈ 
ИЗВРШИЛАЦ
А 

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 
VIII VII VI V IV III II I 

Наставноособље 55 1 54 - - - - - - 
Ваннаставноособље 2 - 2 - - - - - - 
Руководећеособље 1 1 - - - - - - - 
Стручнисарадници 2 2 - - - - - - - 
Административно-
финансијскоособље 

2 - - 1 - 1 - - - 

Помоћнотехничкоосо
бље 

13 - - - 1 6 4 - 2 

 

БРОЈ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022.ГОД. 

 

ШКОЛСКА 
ГОДИНА 

РАЗРЕД УКУПНО 
УЧЕНИКА I II III IV V VI VII VIII 

2021/2022. 93 98 98 93 103 101 107 114 807 

 

 

БРОЈ УЧЕНИКА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022.ГОД. 

 

Број ученика на почетку школске 
2021/2022. Године 

Број ученика на крају школске 2021/2022. 
године 

25 30 
 

БРОЈ УЧЕНИКА У ВРЕМЕ ДОНОШЕЊА ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

ШКОЛСКА 
ГОДИНА 

РАЗРЕД УКУПНО 
УЧЕНИКА I II III IV V VI VII VIII 

2022/2023. 117 98 103 99 93 100 102 108 820 

 

БРОЈ УЧЕНИКА ПРИЈАВЉЕНИХ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ У ВРЕМЕ 
ДОНОШЕЊА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

Број ученика првог разреда Број ученика другог разреда 
52 27 
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ШКОЛСКА ХИМНА 
Школа је лепа, знање ми пружа, 
Врата су њена хиљаде ружа, 
у њој се учи, марљиво ради, 
знање се стиче, другарство гради. 
 
Радујмо се децо, запевајмо сви, 
Нашој драгој школи Оду радости.    
 
Често је тешко, али, то прође, 
Весели ми смо кад распуст дође, 
Моја школа носи Пупиново име, 
Научник је био, поносим се њиме! 
 
Радујмо се децо, запевајмо сви, 
Нашој драгој школи Оду радости.    
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МИСИЈА 

Зашто постојимо? 

Усмерени смо на перманентно унапређивање наставе и учења и подстицање свестраног 
развоја личности ученика. Уважамо, учимо једни од других, пружамо подршку и 
активно слушамо једни друге. Негујемо вредности као што су: другарство, искреност, 
толеранција, ненасилна комуникација и традиција и спремни смо на прихватање новина 
у образовању. 

 

 

ВИЗИЈА 

Где желимо да будемо? 

Желимо да будемо савремена, отворена и безбедна школа по мери ученика   у којој ће 
се рађати нове идеје, неговати таленти и унапређивати знање. Наша школа тежи да буде 
препознатљива по стручним и креативним наставницима који су отворени према 
сваком ученику и иновацијама у свом предмету. Настојимо да непрекидно 
унапређујемо свој рад у свим сегментима и усклађујемо традиционалне вредности и 
захтеве европског образовног простора. 
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ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

На основу евалуације петогодишњег развојног плана, самовредовања рада школе током 
петогодишњег периода и на основу мишљења и предлога СА, СВ и Тимова школе одабрана 
је област Настава и учење и стандарди: 

2.4.Поступци вредновања су у функцији даљег учења 

2.5.Сваки ученик има прилику да буде успешан 

ОБЛАСТ 1. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређивањепоступакавредновања   давањемпотпуних и 
разумљивихповратнихинформцијаученицима и дефинисањеконкретнихпрепорука о 
нареднимкорацима у фунцкијидаљегучења. 
РЕЗУЛТАТИ:  
1.1.70% наставникапрошло обукузаформативнооцењивање;  
1.2.наставницисудобилимоделепрепорука о нареднимкорацима и примењујуих у 80% 
случајева у настави; 
1.3.на 80 % часова ЧОС И ОЗ 
одељенскестарешинеупозналеученикесаначиномоцењивања; 
1.4.на 60% тестова, писменихзадатака, контронихзадатаканаставницидајупотпуну и 
разумљивоповратнуинформацијуученицима о њиховомраду; 
1.5.родитељиупознатисаформативнимоцењивањем; 
ИНДИКАТОРИ: 
1.1.бројнаставникакојијепрошаообуку;  
1.2.бројдобијенихмодела; 
1.3.продукти, фотографије и примерисачасова ЧОС и ОЗ; 
1.4.примеритестаизразличитихпредмета; 
1.5.записниксародитељскогсастанка; 
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Активности Време 
Очекивани 
резултат за 
активност 

Индикатор за 
активност 

Одговорна особа 

1.1.Обуканастав
ника за
формативно 
оцењивање 

Прво 
полугодиште 
школске 
2022/2023.год
. 

Обучени 
наставници 

Потврде о 
похађаној обуци 

Педагог Драгана 
Јегдић 

1.2.Припема 
модела по
областма 
предмета 

Током 
зимског 
распуста 

Припрремљено 
10 модела по 
областима 
предмета 

Број 
припремљених 
модела 

Председници СА 
и СВ 

 

 

Активности Време 
Очекивани 
резултат за 
активност 

Индикатор за 
активност 

Одговорна 
особа 

1.3.Радионице, 

предавања 

Током другог 
полугодишта 

Сви ученици 
упознати са 
формативним 
оцењивањем 

Припреме за час, 
продукти са 
радионица, 
плакати 

ОС 

1.4.Оцењивање 
тестова, 
контролних 
задатака 

Током другог 
полугодишта 
2022/2023.год и 
сваке наредне 
године 

60% - 100% 
тестова се 
примењује 
формативно 
оцењивање 

Примери тестова 
о областима 
предмета 

Наставници 

1.5.Родитељски 
састанци 

Током другог 
полугодишта и 
сваки први 
састанак у новој 
школској години 

90 % родитеља 
упознато са 
формативним 
оцењивањем 

Записник и 
присуство на 
родитељском 
састанку 

ОС 
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ОБЛАСТ 1. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Примењивање прилагођених поступака за мотивисање ученика током 
наставе, подстицање интелектуалне радозналости кроз примере рада Михајла Пупина и 
успостављање сарадње са: институцијама које носе његово име и Научно – технолошки парк 
у Новом Саду. 
РЕЗУЛТАТИ:  
1.1. информисани наставници 
1.2. информисани наставници 
1.3. група од 30 ученика наставника прошла обуку 
1.4. 80% наставника примењује технике мотивације ученика 
1.5. остварен виши ниво мотивације ученика 
Меморандуми и протоколи о сарадњи 
3-5 посета током школске године институцијама са именом Михајла Пупина 
2 организована научна сајма током сваке школске године 
Организоване недеље Михајла Пупина сваке школске године 
 
ИНДИКАТОРИ: 
1.1.број наставника који је прошао обуку;  
1.2.број добијених модела; 
1.3.продукти, фотографије и примери са часова ЧОС и ОЗ; 
1.4.примери теста из различитих предмета; 
1.5.записник са родитељског састанка; 
 

 

Активности Време Очекивани 
резултат за 
активност 

Индикатор за 
активност 

Одгорна 
особа 

1.1.Предавање о 
техникамамотивацијеученик
ананаставничкомвећу 

Првополугоди
ште школске 
2022/2023. 

Информисан
инаставници 

Записникса 
НВ 

ЖаклинаПап
шотКозик 

1.2.Предавање о 
типовимаучењаученика и 
прилагођавањеучења 

Токомпрвогпол
угодишташкол
ске 20222/2023. 

Информисни 
наставници 

Записникса 
НВ 

Педагог 
ДраганаЈегд
ић 

1.3. 
Организовањесеминаранате
мумотивацијеученика 

Токомдругогпо
лугодишта 

Групаод 30 
наставникап
рошлаобуку 

Уверења о 
завршенојобу
ци 

Педагог 
ДраганаЈегд
ић 

1.4. 
Применатехникамотивације 
у настави 

Другополугоди
штешк. 2022/ 
2023. године и 
свакенареднеш
колскегодине 

80% 
наставникап
римењујетех
никемотивац
ијеученика 

Припреманаст
авниказачас, 
продуктирада
ученика 

Наставници 

1.5.Самовредновањеутицајат
ехникамотивацијанаученике 

На 
крајусвакешкол
скегодине 

Остваренви
шинивомоти
вацијеучени
ка 

Резултатисамов
редновања 

Тимзасамов
редновање 

1.6.Успостављањесарадњеса
институцијамакојеносеимеМ

Прво 
полугодиште 

меморандум
и о сарадњи, 

протокол, 
меморандум 

Директоршк
оле 
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ихајлаПупина и 
Научнотехнолошкимпарком 
у НовомСаду 

2022/2023. протокол Радослава 
Ступар 

1.7.Организованепосетеучен
икаузприказнаучнихметодаз
аразвојинтелектуалерадозна
лости 

Токомсвакешко
лскегодине 
трајања плана 

3 – 5 
посетатоком
школскегоди
не 

Фотографије, 
списакучесни
капосета, 
видеозапис 

СА и СВ 
Тимзаинфор
мисање 
СТИО 

1.8.Организовањенаучнихсај
мова у школи 

По једном у 
свакомполугод
ишту 

Двапута у 
токушколске
године 

Фотографије, 
списакучесни
капосета, 
видеозапис 

Стручниакти
взаразвојшк
олскогпрогр
ама 
Тимзаразвој
међупредмет
некомпентец
ије и 
предузетни
штво 
СТИО 
Тимзаинфор
мисање 

ОБЛАСТ 2. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И 
МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређивањепрофесионалног развоја и стручног усавршавања 
запослених у областима примене ИКТ у настави 
РЕЗУЛТАТИ:  
1.1. око 70% наставникапрошлаобукузапримену ИКТ у настави у складу са 
захтевимапрограма наставе и учења;  
1.2.наставнициимају 2 – 5 примера примене ИКТ у циљу остваривања исхода и бољег 
мотивисања ученика  
1.3.на50 % часоваученици учествују у раду уз примену ИКТ ; 
1.4. наставници и ученици заједно креирају предлоге часова за коришћење ИКТ и виши ниво 
мотивације ученика 2 пута у току полугодишта 
ИНДИКАТОРИ: 
1.1.бројнаставникакојијепрошаообуку;  
1.2.број примера по предметима 
1.3.бројреализованих часова уз примену ИКТ; 
1.4.фотографије, припреме, продукти радова ученика, чек листе за самопроцену ученика;  
1.5. записник са родитељског састанка 
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Активности Време Очекиванирезултатзаактивност Индикаторзаактивност Одгорнаособа 
1.1.Обука 
наставника 
за примену 
ИКТ  
У настави – 
Креирање  
Средине за 
учење и  
ИКТ у настави 
( каталог број 
454) 

Прво 
полугодиште 
2022/2023. 
год 

Обучени наставници Потврде о похађаној 
обуци 

Педагог 
Драгана 
Јегдић 

1.2.Припрема  
огледних 
часова уз 
примену ИКТ 

Током 
зимског 
распуста 
школске 
2022/2023. 
год. 

Обучени наставници  Број пријављених 
часова 

Председници 
СА и СВ 

1.3.Реализација 
огледних 
часова уз 
примену ИКТ  

Током  
другог 
полугодишта 

80% пеализованих часова Списак присутних 
наставника, писане 
припреме 

Наставници 

1.4.Планирање 
и 
реализација 
часова уз 
примену ИКТ 
у свим 
наставним 
предметима 

У школској 
2022/2023. и 
2024/2025.год. 

60% наставе се остварује уз 
примену ИКТ 

План часова Наставници  

1.5.Родитељски 
састанци 

Друго 
полугодиште 
2022/2023.год. 
и сваки први 
родитељски 
састанак у 
новој 
школској 
години 

90% родитеља упознато са 
применом ИКТ у настави и 
заштити деце на интернету 

Записници са 
родитељских 
састанака 

ОС 
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1.6.Израда 
тестова уз 
примену ИКТ 
– интерна 
обука 

Друго 
полугодиште 
2022/2023.год. 

80% наставника је обучено за 
израду тестова уз примену 
ИКТ 

Примери тетсова Наставници 
информатике 

1.7.Примена 
тестова уз 
примену ИКТ 

Друго 
полугодиште 
2022/2023.год. 
завршно са 
2024/2025.год. 

50% тестова урађено уз 
примену ИКТ 

Примери тестова Наставници 

1.8.Оцењивање 
продуката 
ученика 
урађених у 
ИКТ – 
предавање на 
НВ 

Друго 
полугодиште 
2022/2023.год. 

Одржано предавање на НВ Готови ученички 
радови 

Актив за РП 
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РАЗВОЈНИ ПЛАН 
 
Закон о основном образовању и васпитању објављеном у „ Службеном гласнику РС“ у члану 
26. говори да школа доноси развојни план. Развојни план садржи приоритете у остваривању 
васпитно – образовног рада , план и носиоце активности, критеријуме и мерила за 
вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој установе, и то: 

1) Мере унапређивања образовно – васпитног рада на основу анализе резултата ученика 
на завршном испиту; 

2) Мере за унапређивање доступности одговарајућих облика подршке и разумних 
прилагођавања и квалитета образовања и васпитања за децу и ученике којима је 
потребна додатна подршка; 

3) Мере превенције насиља и повеђања сарадње међу ученицима , наставницима и 
родитељима; 

4) Мере превенције осипања ученика; 
5) Друге усмерене на достизање циљева образовања и васпитања који превазилазе 

садржај појединих наставних предмета; 
6) План припреме за завршни испит; 
7) План укључивања школе у националне и међународне развојне пројекте; 
8) План стручног усавршавања наставника ,стручних сарадника и директора; 
9) Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика; 
10) План напредовања и стицање звања наставника и стручних сарадника; 
11) План укључивања родитеља, односно другог законског заступника у рад школе; 
12) План сарадње и умрежавање са другим школама и установама; 
13) Друга питања од значаја за развој школе; 

 
1.МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА НА 
ОСНОВУ АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА ЗАВРШОМ ИСПИТУ 
Активности Време Очекиванирезултатзаакт

ивност 
Индикаторзаактив
ност 

Одгорнаособ
а 

1.1предавање о 
техникама 
мотивације 
ученика на 
ЧОС-у 

Прво 
полугодиш
те 
шк.2022/20
23. 

Информисани ученици Записник са 
часова ЧОС-а 

Одељенске 
старешине 
осмих 
разреда 

1.2.предавање о 
типовима учења 
ученика и 
прилагођавање 
учења 

Прво 
полугодиш
те 
шк.2022/20
23. 

Информисани ученици Записник са 
часова ЧОС-а 

Одељенске 
старешине 
осмих 
разреда 

1.3.примена 
техника 
мотивације у 
настави 

Друго 
полугодиш
те 
шк.2022/20

80% ученика примељује 
технике мотивације у 
процесу учења 

Продукти рада 
ученика 

Предметни 
наставници 
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23. 
1.4.самовреднов
ање утицаја 
техника 
мотивација на 
ученике 

На крају 
сваке 
школске 
године 

Остварен виши ниво 
мотивације ученика 

Резултати 
самовредновања 

Тим за 
самовреднов
ање 

1.5.Успоставља
ње сарадње са 
институцијама 
(факултети, 
научноистражив
ачки центри и 
сл.) с циљем 
унапређивања 
образовно-
васпитног рада 

Прво и 
друго 
полугодиш
те 
2022/2023.
г. 

Меморандуми о 
сарадњи, протоколи 

Протокол, 
меморандум 

Директор 
школе 

 
2.МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ 
ОБЛИКА ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И 
КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ДЕЦУ И УЧЕНИКЕ 
КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 
 

Активности Време Очекивани 
резултат за
активност 

Индикатор 
за 
активност 

Одговорна 
особа 

2.1.Списак 
техника, 
метода у 
настави о 
подршци 
ученицима 
којима је 
потребна 
додатна 
подршка 

Прво полугодиште 
2022/2023.год, 

Информисани 
наставници 

Записник 
са НВ 

Тим за 
инклузију 

2.2.тешкоће 
у 
реализацији 
наставе 

Током сваке школске 
године 

Информисани 
наставници 

Списак 
наставних 
средстава, 
потреба … 

Наставници 

2.3.похађањ
е програма 
стручног 
усавршава

Током другог 
полугодишта 
2022/2023.год. 

Информисани 
наставници 

Записник 
са НВ 

Педагог 
Драгана 
Јегдић 
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ња за 
индивидуал
ни приступ 
детету 
2.4.Редовна 
сарадња са 
другим 
институцијама  
(Центар са 
социјални 
рад, ДР 
,,Милан 
Петровић“) 
 

Токомдругогполугоди
шта  сваке школске 
године 

Меморандуми 
о сарадњи,
протокол 

Извештаји 
наставника, 
припреме  
за час 

Психолог 
Анита 
Иванишевић 

2.5.Сарадња са 
асистентима и 
њихово 
запошљавање 

Крај школске и 
почетак сваке наредне 
године 

Информисани 
асистенти 

Самовреднова
ње 

Тим за 
инклузију 

2.6.Помоћ деци 
– школски 
прибор… 

Током сваке школске 
године 

Информисанос
т родитеља, 
асистената, 

Попуњен 
захтев 

Црвени крст 
школе 

 
3.МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА И ПОВЕЋАЊА САРАДЊЕ МЕЂУ 
УЧЕНИЦИМА , НАСТАВНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА 
Активности Време Очекивани 

резултат за 
активност 

Индикатор за 
активност 

Одговорна 
особа 

3.1.Извештај о 
резултатима рада у 
школској 
2021/2022.год. 

Прва седница 
НВ у 
2022/2023.год. 
и у свакој 
наредној 
години 

Информисани 
наставници 

Извештај тима 
за заштиту 
деце од насиља 

Координатор 
ЗЗН 
Јован Коцевски 

3.2.Упознавање 
родитеља ученика 
првог разреда о 
законској 
регулативи , начину 
оцењивања владања 
ученика 

Септембар 
месец сваке 
школске 
године 

Информисани 
родитељи 

Записници са 
родитељског 
састанка 

ОС првог 
разреда,  
педагог 
Драгана Јегдић 

3.3.Упознавање 
ученика од другог 
до осмог разреда са 
спровођењем 
посебног протокола 

Септембар 
месец сваке 
школске 
године 

Информисани 
родитељи 

Записници са 
родитељског 
састанка 

ОС ученика од 
другог до осмог 
разреда 
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правила понашања и 
школи 
3.4.Израда и 
поставка паноа о 
посебном протоколу 
правила понашања у 
школи 

У току првог 
полугодишта 

Информисани 
ученици 

Завршен и 
постављен 
пано 

Тим ЗЗН, 
наставници 
грађанског 
васпитања 

3.5.Трибине, 
предавања 

Током целе 
године 

Информисани 
ученици, 
родитељи 

Фотографије, 
видео снимци 

Тим ЗЗН, ОС 

3.6.Спортске 
активности 

Друго 
полугодиште 
2022/2023.год. 

Упознати 
наставнци 

Фотографије, 
видео снимак 

Тим 
ЗЗН,наставници 

 
4.МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈА ОСИПАЊА УЧЕНИКА 
Активности Време Очекиванирезултатзаакт

ивност 
Индикаторзаакти
вност 

Одгорнаособа 

4.1.Предавање 
о мерама ради 
спречавања 
осипања 
ученика из 
школе 

Прво 
полугоди
ште 
шк.2022/2
023. 

Информисани 
нставници 

Записник са НВ Директор,пед
агог, 
психолог 
школе 

4.2. Примена 
мера 

Прво 
полугоди
ште 
шк.2022/2
023. 

Информисани 
наставници 

Записник са НВ Одељенске 
старешине  

4.3.Организова
ње семинара 
ради 
спречавања 
осипања 
ученика из 
школе 

Друго 
полугоди
ште 
шк.2022/2
023. 

Информисани 
наставници 

Уверења о 
завршеној обуци 

Педагог 
школе, 
Драгана 
Јегдић 

4.4.Самовредно
вање 

На крају 
сваке 
школске 
године 

Остварен виши ниво 
мотивације ученика 

Резултати 
самовредновања 

Тим за 
самовреднова
ње 

4.5.Успоставља
ње сарадње са 
МЗ, Саветом 
родитеља и сл. 

Прво и 
друго 
полугоди
ште 
2022/2023.
г. 

Меморандуми о 
сарадњи, протоколи 

Протокол, 
меморандум 

Директор 
школе 
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5. ДРУГЕ МЕРЕ  УСМЕРЕНЕ НА ДОСТИЗАЊЕ  ЦИЉЕВА 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈИ ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈ 
ПОЈЕДИНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 
 
Активности Време Очекивани 

резултат за 
активност 

Индикатор за 
активност 

Одговорна особа 

5.1.Формирање  
Тима за 
пројектне 
активности 

Август 
2022/2023.год. 

Одређени 
чланови тима 

Записник са 
састанка 

Директор, НВ 

5.2.Редовно 
одржвање 
састанака Тима 
за пројектне 
активности 

Током школске 
године 

Информисани 
чланови тима 

Записници са 
састанака 

Директор,чланови 
тима 

5.3.Умрежавање 
са другим 
националним , 
иностраним 
школама 

Током школске 
године 

Оствраени 
контакти  

Записници, 
дописи, 

Директор, 
чланови тима 

 
6.ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 
 
Активности Време Очекивани 

резултат за 
активноср 

Индикатор за 
активност 

Одговорна 
особа 

6.1.Припрема 
плана за 
припремну 
наставу за 
завршне испите 

Август – 
септембар 
2022/2023.год. 

Информисани 
наставници 

Припреме 
наставника 

Чланови тима 
РП 

6.2.Израда 
плана за 
припрему за 
завршне испите 

Прво 
полугодиште 
2022/2023. год. 
и сваке наредне 

Информисани 
наставници 

Планови 
припрема 
предметних 
наставника 

Чланови тима 
ПР 

6.3.Праћење 
реализације 
припремне 
наставе 

Друго 
полугодиште 
2022/2023.год. 

Информисани 
наставници 

Тестови знања Чланови тима 
РП 

6.4.Увид у 
резултате 
припремне 
наставе 

Јун 2023. и 
сваке наредне 
године 

Информисани 
наставници 

Резултати 
тестова 

Чланови тима 
РП 
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6.5.Самовре-
дновање утицаја 
припремне 
наставе на 
ученике 

Јун 2023.год. и 
сваке наредне 
године 

Остварена 
припрема за 
полагање 
завршног 
испита 

Резултати 
самовредновања 

Чланови тима 
РП 

 
7.ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ 
РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ 
 
Укључењем у националне и међународне пројекте очекујемо да школа унапреди активности 
размене са институцијама образовања у земљи и иностранству. Идеја је да се  
ресурсимапројектних активности иновирају образовно-васпитни процеси у школи као и да се 
обезбеди обнова опреме и наставних средстава неопходних за савремену наставу. 
 
Активности Време Очекивани 

резултат 
за 
активност 

Индикато
р за 
активнос
т 

Одговорна 
особа 

7.1.Припрема плана рада тима за 
пројекте 

Сваке 
школскегод
ине. 

Формиран 
тим и 
урађен 
план 

План у 
ГПРШ 

Чланови 
тима 

7.2.Прављењебазеподатакапотенцијал
нихдонатора и праћењеконкурса 
 

Сваке 
школске 
године. 

Сачињена 
база 
података 

Извештај 
о раду 
Тима 

Тим за 
пројекте 

7.3. Присуство оубукамаТемпус 
фондација, ИПА програма – 
прекогранична сарадња 

Током 
сваке 
школске 
године. 

Списак 
обукаи 
списак 
присутних 
наставник
а 

 Координатор
,чла-нови 
тима 

7.4.Упознавање са  eTwinning 
пројектом 

Друго 
полугодишт
е 
2022/2023.г
од. 

Презентац
ија на 
наставнич
ком већу о 
предности
маи 
начину 
укључења 

Списак 
присутни
х на НВ 

Координатор 
Тима за 
пројекте 

7.5.Упознавање наставника са 
начином рада у домаћим и 
међународним пројектима, обавезе и 
добити. 

Током 
школске 
2022/2023.г
од. 

ПП 
презентац
ија на НВ 

Текст 
презента
ције и 
списак 
присутни
х 

Тим за 
пројекте и 
СА РП 

7.6.Упознавање родитеља на СР са Током Успостав Списак Директор,Ти
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пројектним активностима, пројектима 
размене и подршка СР у реализацији 
пројеката 

сваке 
школске 
године. 

љена 
сарадња са 
СР 

присутни
х 
родитеља 

м 

 
 
8.ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ 
САРАДНИКА И ДИРЕКТОРА 
 
Активности Време Очекивани 

резултат за 
активност 

Индикатор за 
активност 

Одговорна особа 

8.1.Припрема 
плана стручног 
усавршавања 

Август/септембар 
2022/2023.год. 

Информисани 
наставници 

Формулари о 
сручном 
усавршавању 
запослених 

Чланови тима 

8.2.Израда 
плана стручног 
усавршавања 

Током првог 
полугодишта 
2022/2023.год. 

Информисани 
наставници 

Усвојени 
семинари 

Координатор,чла-
нови тима 

8.3.Праћење 
реализације 
стручног 
усавршавања 

Током целе 
школске године 

самоевалуација Извештаји у 
виду табеле, 
полугодишње о 
завршеној 
обуци 

Педагог,психолог 

8.4.Увид у 
документацију 
о стручном 
усавршавању 

Једном у току 
године 

Примена знања, 
техника и 
иновација у 
настави 

Праћење плана 
и извештавање 

Педагог 

8.5.Савети и 
подршка 

Напочетку сваке 
школске године 

Мотовисање за 
рад 

Припрема 
плана 

Директор,пе-
дагог,психолог 

 
 
9.МЕРЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА НАСТАВЕ, УЧЕЊА И 
ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА 
Активности Време Очекивани 

резултат за 
активност 

Индикатор за 
активност 

Одговорна 
особа 

9.1.Набавка 
стручне 
литературе о 
новим методама 
наставе и ИКТ - 
опреме 

Август 
2022.год. и 
сваке наредне 
године 

Набављена 
стручна 
литература 

Списак 
литературе и 
ИКТ опреме 

Библиотекар, 
педагог, 
директор 

9.2.Интерно 
стручно 
усавршавање 

Август 
2022.год. и 
сваке наредне 
године 

Наставници 
упознати са 
новим 
методама 

Записиник са 
обуке 

Наставници 
који су прошли 
обуку 
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наставе 
9.3.Имплеметација 
семинара у личне 
планове стручног 
усавршавања 
наставника 

Почетак сваке 
школске године 

Наставници 
који су се 
опредили за 
семинаре о 
иноватимним 
методама 
наставе и уења 

Урађени 
планови 
стручног 
усавршавања 

Наставници, 
педагог, 
директор, 
педагошки 
колегијум 

9.4.Презентовање 
стечених знања са 
семинара на 
седници НВ 
иседницама СВ 

Током школске 
године 

Пријављени 
наставници за 
семинаре 

Списак 
наставника на 
НВ и СВ 

Наставници 
који су 
похађали 
семинаре 

9.5.Примена 
научених метода 
рада на огледним 
и угледним 
часовима 

Током школске 
године 

Мотивисани 
задовољни 
ученици 

Писане 
припреме 
наставника 

Наставници, 
педагог, 
директор 

 
Иновативне методе у настави: истраживачке, пројектна настава, интегративна настава и 
увођење метода рада по тематским целинама у разредној настави, интерактивна настава ( рад 
подстакнут активностима других чланова групе), примена ИКТ у настави, кооперативно 
учење, амбијентално учење и партиципативне методе. 
 

10.ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА И 
СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
Активности Време Очекивани 

резултат за 
активност 

Индикатор за 
активност 

Одговорна 
особа 

10.1.Усклађивање личних 
планова професионалног 
развоја са РП школе 

Јун-
септембар 
сваке 
школске 
године 

Информисани 
наставници 

Формулари о 
стручном 
усавршавању 
запослених 

ПП служба 
школе 

10.2.Израда 
Годишњег 
плана СУ 

Септембар 
сваке 
школске 
године 

Урађен план ГПРШ ПП служба, 
ШО 

10.3.Реализација Плана 
СУ у установи и ван ње 

Током целе 
школске 
године 

Реализован 
60% плана 

Уверења о 
савладаним 
обукама и 
спискови  

Директор и ПП 
служба, 
наставници 

10.4.Упознавање са 
поступцима напредовања 

Једном у 
току године 

Упознати 
наставници са 
поступцима у 
стицању звања 

Списак 
присутних на 
НВ 

Директор, 
педагог, 
секретар школе 

10.5. Евидентирање Напочетку Мотивисање Припрема Директор,пе-
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наставника који 
испуњавају услове за 
напредовање и желе да 
поднесу захтев 
(Правилник, члан 30-35) 

сваке 
школске 
године 

за рад плана дагог,психолог 

10.6. Достављање захтева 
и доказа о испуњености 
услова за стицање звања 
(члан 35 Правилника): 
Стручном већу, НВ, СР, 
као и прибављање 
позизитивбног мишљења 
наведених органа школе. 

Током 
године 

Обављене 
процедуре 

Писмени 
захтеви и 
мишљења 
стручних и 
саветодавних 
органа школе 

Лице које 
подноси 
захтев, 
директор, 
руководиоци 
СВ 

10.7.Посета просветних 
саветника часовима 
кандидата за стицање 
звања 

Током 
године 

Посећени 
часови 

Извештај о 
посећеном 
часу 

Директор, 
кандидат 
занапредовање 
и просветни 
саветник ШУ 
МПНТР 

10.8.Доношење решења о 
стицању звања 
педагошки 
саветник/самостални 
педагошки саветник 

Током 
године 

Донето 
решење 

Записник са 
седнице НВ, 
извештај 
просветног 
саветника 

Директор,  
просветни 
саветник ШУ 
МПНТР 

 
11.ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА , ОДНОСНО ДРУГОГ 
ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА У РАД ШКОЛЕ 
Активности Време Очекивани резултат за 

активност 
Индикатор за 
активност 

Одговорна 
особа 

11.1.Упозна
вањеродите
љасаправим
а и 
обавезама и 
начином у 
укључивање 
у радшколе 

Септембар Родитељиупознатисаначи
номрадашколе, 
својимправима и 
обавезама 

Записницисародитељ
скогсастанка 

Одељењскест
арешине 

11.2.Индиви
дуалниконт
актиродите
љасанаставн
ицима 

Токомгодин
е 

Спречавање и 
решавањепроблема у 
понашању и учењу 

Бројиндивидуалнихра
зговора и 
записниципосета 

Одељењскест
арешине 

11.3.Отворе
на врата 

Токомгодин
е 

Успостављенабољасарад
њанаставника и родитеља 

Фотографије, 
видеоснимци, 
записници 

Директоршко
ле 

11.4.Анкети
рањеродите

Септембар Унапређивањесарадњеро
дитеља и школе и 

Анкете и 
резултатианкете 

Педагог Д. 
Јегдић 
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љапопитањ
усарадњеса
школом 

отклањањенедостатака 

11.5.Укључ
ивањеродит
еља у 
процеспроф
есионалнео
ријентације 
– 
родитељпре
давач 

Токомгодин
е 

Ученициупознатисаразни
мпрофесијама 

Записници, 
фотографије 

Психолог А. 
Иванишевић 

11.6.Укључ
ивањеродит
ељаупланир
ање и 
реализацију 
разнихспорт
ских, 
културних, 
хуманитарн
их и 
другихванн
аставнихакт
ивности 

Токомгодин
е 

Побољшанквалитеторган
изованихактивности 

Фотографије, 
видеоснимци 

Н. Радованов 

11.7.Сарадњ
асародитељ
имадецекоји
мајепотребн
адодатнапод
ршка 

Токомгодин
е 

Побољшанасарадњароди
теља и школе 

Записницисасастанак
а 

Д. Коцевска 

11.8.Редовн
оинформиса
њеродитеља 
о 
активности
машколе – 
школскисајт 
и 
друштвенем
реже 

Токомгодин
е 

Већаинформисаностроди
теља 

Школскисајт и 
друштвенемреже 

С. Ђокић 

11.9.Укључе
ност 
родитеља у 
радшколски
хтимова - 
ИО, РП 

Токомгодин
е 

Већаинформисаностроди
теља и 
побољшанасарадња 

Записницисасастанак
а 

Љ. Чакаревић 
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12.ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖAВАЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И 
УСТАНОВАМА 

Активност Време Очекивани 
резултат за 
активност 

Индикатор  за 
активност 

Одговрна 
особа 

12.1.Успостављањеконтаката 
са другим школама и 
образовним организацијама 
преко масовних средства 
комуникације 

Од школске 
2022/2023.год. 
до 
2024/2025.год. 

Остварени 
контакти 

Дописи, 
фотографије,на-
лози  на 
друштвеним 
мрежама 

Наставници и 
ученици 

12.2.Израда и размена 
радова из одређених области 
( географско – историјски 
подаци, културолошки 
садржаји, образовни 
систем,међупредметне 
компетенције и живот у 
породици)  

Од школске 
2022/2023.год. 
до 
2024/2025.год. 

Размена 
искуства,вештина 
и знања 

Готови радови наставници и 
ученици 

12.3.Организовање размене 
ученика – упознавање са 
различитим начином живота, 
распоредом дневних 
активности 

Једном у току 
године 

Остварене посете Дописи, 
фотографије, 

Директор,ПП 
служба,наста-
вници и 
ученици 

12.4.Успостављање 
контаката са школама 
ученика са сметњама у 
развоју, инвалидитетом из 
осетљивих група 

Од школске 
2022/2023.год. 
до 
2024/2025.год. 

Остварени 
контакти 

Дописи, 
фотографије 

Директор, 
тим за 
инклузију, 
ученици и 
наставници 

Школа ће остварити сарадњу са следећим установама: Градском библиотеком, Спортским 
центром, Центром за културу, са другим основним и средњим школама у Новом Саду, са 
месном заједницом у Ветернику , полицијском управом у Футогу,са невладиним 
ораганизацијама , Црвеним крстом, Еколошким друштвом.  Сарадња са Музејом Војводине , 
Факултетом ликовних и примењених уметности и других наставничких факултета оствариће 
се кроз истраживачке пројекте, менторски рад са студентима и подршку у полагањима за 
лиценцу колегама. У оквиру превенције насиља успостављена је спољашња заштитна мрежа 
кроз сарадњу са Центром за социјални рад, Станицом милиције и Домом здравља. 
Омогућавање простора за развијање талената, интересовања за науку, културу ученика 
одвија се кроз сарадњу са музејима, позориштима и свим установама и невладиним 
организацијама које реализују активности популаризације науке и културе. Сарадња са 
основним и средњим школама се одвија у оквиру пројекта: Професионалне орјентације, 
Сајма образовања, Сарадње у еколшким акцијама, спортске активности, програм оснаживања 
породице и других пројеката које буду иницирале школе, родитељи , ученици и наставници. 
Детаљно планирање реализације сарадње и начини праћења и евалуације дефинишу се 
Годишњим планом рада школе. 



91  

13.ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛЕ 
Друге активности које су од значаја за развој школе, у наредном периоду биће орјентисана 
на: опремање потребном ИКТ опремом ( интерктивне табле, рачунари, видеобимови, платна 
), опремање потребним дидактичким материјалом,реновирање и оплемењивање школе.  
 

ОСНОВНА ШКОЛА 
Модерна 

Иновативна у настави 

Хумана на делу 

Активна на свим пољима 

Јединствена 

Лако се учи у њој 

Отворена за све 
 
 

Посвећена ученицима 

Увек спремна на изазове 

Поштује друге 

Индивидуализована 

Наставна 
 

 

4.5.2 Стручни актив за развој школског програма 
 

ПЛАН СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ  ШКОЛСКОГ 
ПРОГРАМА  ШКОЛСКЕ 2022-2023 ГОДИНЕ 
 
Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и укупан 
образовно-васпитни рад у школи. 
Школски програм представља основу  на којој сваки наставник и стручни сарадник планира 
и реализује свој рад. 



92  

Школски програм се доноси на основу наставног плана и програма  у складу са 
Законом.Поједини  делови школског програма иновирају се  у току њеног остваривања. Тако 
ове школске 2022/2023. годинетреба да се уради нови Школски програм који ће да важи 
четири године. Такође  Слободне наставне активности, за ученике другог циклуса , су део 
плана наставе и учења који школа планира Школским програмом и Годишњем планом рада. 
Такође  ваннаставне активности као што су посете (музеји, позоришта ,…),излети, екскурзије 
се планирају Школским програмом. 
Стручни Актив  за развој школског програма има 
Координатора ,Јасмина Мркић ,који одређује  остала задужења као што су : 
администратор- Зорица Жигић,  
евалуатор-Наташа Петровић,Татјана Квргић, 
известилац- Радмила Мутић,  Наташа Михајлов 
истраживачи : Нада Цвијановић,  Зорица Жигић. 
За сваку школску годину врши се израда Плана рада овог Актива који буде у годишњем 
плану рада школе. 
 
Активности Разред Време реализације и 

носиоци реализације I II III IV V VI VII VIII 
Подела задужења за чланове 
Актива 

* * * * * * * * Август-септембар 
Јасмина Мркић 

Израда распореда писмених 
провера у првом полугодишту 

* * * * * * * * Септембар-Јасмина 
Мркић и сви чланови 
Актива 

Преглед и анализа Школског 
програма за  школску  
2022./2023. годину и наставних 
планова 
 

* * * * * * * * Септембар-Јасмина 
Мркић и остали 
чланови актива 

Сарадња  са Тимом за 
информисање за постављање 
плана писмених провера у 
првом полугодишту 
 

* * * * * * * * Септембар-Радмила 
Мутић ,Наташа 
Петровић и Наташа 
Михајлов 

Преглед 
међупредметнихкомпентенција 
у школском програму 
 

* * * * * * * * Септембар-Квргић 
Татјана,Нада 
Цвијановић и Зорица 
Жигић 

Преглед ,анализа  и допуна 
исправки Школског програма 
 

* * * * * * * * Октобар-Јасмина 
Мркић и  остали 
чланови актива 

Увид у одабране наставне 
активности и 
факултативнеактивности 
ученика школе 
 

* * * * * * * * Октобар- Петровић 
Наташа и Нада 
Цвијановић, 

Сарадња са Тимом заштите од 
насиља  и Стручним активом 
за развојно планирање у 

* * * * * * * * Током школске године-
Наташа 
Петровић,Наташа 
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реализацији 
Превентивних програма 

Михајлов и Радмила 
Мутић 

Сарадња  са тимом за 
информисање за постављање 
плана писмених 
Провера у другом 
полугодишту  
 

* * * * * * * * Децембар-Јасмина 
Мркић  и остали 
чланови актива 

Анализа  реализације 
образовно-васпитног рада 
планираних школским 
програмом 

* * * * * * * * Децембар-Татјана 
Квргић и остали 
чланови Актива 

Сакупљање информација о 
одржаним часовима 
наставника предметне наставе 
у одељењима четвртог разреда 

   *     Током школске године 
Радмила Мутић и Нада 
Цвијановић 

Сарадња са Тимом за 
информисање за постављање 
плана писмених провера у 
другом полугодишту 

* * * * * * * * Јануар-фебруар 
Татјана Квргић и  
Зорица Жигић 

Анализа  и прикупљање  
извештаја о успешности 
ученика  на пробном завршном 
испиту 

       * Март- април 
Сви чланови актива 

Улога Актива у креирању сајта 
школе 
 

* * * * * * * * Април-Татјана Квргић 
и Наташа Михајлов 

Израда новог школског 
програма и преглед истог 

* * * * * * * *  Мај- Сви чланови 
Актива 

Сарадња са педагошком-
психолошком службом у 
анализи структуре и 
реализацији индивидуалних 
образовних планова 
 
 
 

* * * * * * * * Мај-Јасмина 
Мркић,Наташа 
Петровић 

Едукација и примена задатака 
на више нивоа сложености уз 
упознавање ученика са 
особинама задатака 

* * * * * * * * Јун- Током године- сви 
чланови Актива 
 
 

 
 
У  Ветернику                                   Координатор Стручног актива за развој школског програма 
29.09.2022.                                                              Јасмина Мркић 
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4.5.3 Стручни актив разредне наставе 
 
ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА  РАЗРЕДНУ НАСТАВУ  
 ШКОЛСКА 2022/2023.  
 
Месец А  К  Т И В Н О  С Т И Носиоци 

активности 
Одговорна особа 

 
 
 
 
 

А 
 
В 
 
Г 
 
У 
 
С 
 
Т 

Планирање, припрема и израда 
годишњег плана рада Стручног већа 
 

СВРН Н. Радованов и 
представници ОВ 

Подела задужења у оквиру Стручног 
већа 

СВРН 
 

Н. Радованов и учитељи 

Израда  годишњих глобалних и 
оперативних планова васп.-обр. рада 
 

ОВ Председници ОВ 

Планирање часова које ће предметни 
наставници реализовати у IV разреду у 
току  шк. 2022/2023. године.  
 

ОВ 4. 
разреда, 
наставници 

Председник ОВ 4. 
разреда 

Доношење плана употребе постојећих, 
набавка потребних наставних средстава и 
дидактичког материјала за реализацију 
обр.- васп. рада у шк. 2022/2023. години 
 

ОВ Р. Мутић 

Присуствовање и извештај са Годишње 
скупштине ДУНС-а  
 

Учитељи Себастијан 
Ћокић,Учитељи по 
договору 

Извештаји рада Дечијег савеза и Црвеног 
крста за претходну годину  
 

ОВ Н. Цвијановић 
Н.Ушћумлић (ЦК) 
 

Усвајање новог плана рада Дечијег 
савеза и Црвеног крста 
 

СВРН Н. Ушћумлић 
 (ЦК) 
Г. Прислан (ДС) 

Припрема и реализација пријема првака 
 

ОВ 1. разреда Председник ОВ 1. 
разреда 

Заједнички састанак наставника V 
разреда и учитеља 
 

ОВ 1. 
разреда, 
наставници 

Учитељи четвртог 
разреда и наставници 
будућих петих разреда 

 
С 
Е 
П 
Т 
Е 
М 
Б 

Усвајање годишњег програма рада 
Стручног већа за разредну наставу 
 

СВРН Н. Радованов 

Израда распореда часова, коришћење 
сале за физичко васпитање, распоред 
учионица 
 

Учитељи Председници ОВ 

Планирање допунске, додатне наставе и Учитељи Председници ОВ 
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А 
Р 

слободних активности, индивидуалних 
разговора и  
 провере знања 
 
План стручног усавршавања  
 

Учитељи Председници ОВ 

Избор штампе за ученике 
 

СВРН Председници ОВ 

Планирање учешћа ученика на 
такмичењима 
 

СВРН Љ.Чакаревић 

Иницијална тестирања ученика  
 

Учитељи Председници ОВ 

Планирање програма школе у природи, 
екскурзија и излета 
 

СВРН Председници ОВ 

Организација рада Продуженог боравка Учитељи С. Станар 
Присуствовање семинарима и 
састанцима у ДУНС-у 
 

Учитељи С.Ђокић 

 

О 
 
К 
 
Т 
 
О 
 
Б 
 
А 
 
Р 

Дечија недеља (пријем првака, 
активности из ДС-а) 
 

Одељењске 
старешине 

Д. Коцевска 

Међународни дан учитеља 
 

Сви учитељи Председници ОВ 

Сарадња са тимовима за ИО, 
информисање и ШРП 
 

Учитељи Д. Коцевска, 
С. Ђокић 
Љ. Чакаревић 

Подела задужења и организационе 
припреме за прославу Дана школе 
 

Учитељи Н. Радованов 

Планирање стручног усавршавања 
унутар установе- огледни часови 
 

СВРН Председници ОВ 

План сарадње са предшколском 
установом у циљу припреме будућих 
првака за школу 
 

СВРН Б. Шкорић 

Присуствовање семинарима и 
састанцима у ДУНС-у 
 

Учитељи С. Ђокић 

 

Сарадња са Тимом за међупредметне 
компентенције и предузетништво 

Учитељи Б. Бодирожа 

 
Н 
О 

Утврђивање критеријума и инструмената 
за процену успешности ученика у 
усвајању наставних садржаја 

Учитељи Председници ОВ 
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В 
Е 
М 
Б 
А 
Р 

 
Разматрање предлога и закључака 
одељењских већа који се односе на 
побољшање резултата обр.- васп. рада у 
2.тромесечју. 
 

Учитељи Председници ОВ 

Предавање ППС(по избору ППС) 
 

Учитељи ППС 

Присуствовање семинарима и 
састанцима у ДУНС-у 
 

Учитељи С. Ђокић 

 
Д 
 
Е 
 
Ц 
 
Е 
 
М 
 
Б 
 
А 
 
Р 

Припрема низа задатака објективног 
типа за проверу ученичких знања и 
уједначавање критеријума оцењивања на 
нивоу разреда 
 

Учитељи Председници ОВ 

Договор о реализацији допунске и 
додатне наставе за време зимског 
распуста 
 

Учитељи Председници ОВ 

Полугодишња анализа успеха и 
остварености исхода 
 

Учитељи 
 

Н. Ушћумлић 
 

Организационе припреме за учешће у 
школској слави Свети Сава 
 

Учитељи По договору према 
епидемиолошкој 
ситуацији  и према 
препорукама 
Минисатства 

Анализа рада СВ, допунског и додатног 
рада, слободних активности, стручног 
усавршавања 
 

Учитељи Н. Радованов 

Презентација примера добре праксе у 
настави 
 

Учитељи Председници ОВ 

Присуствовање семинарима и 
састанцима у ДУНС-у 
 

Учитељи С. Ђокић 

Ј 
 
А 
 
Н 
 
У 
 

Анализа успешности реализације 
планираних задатака у обр.- васп. раду за 
1. полугодиште 
 

Учитељи Председници ОВ 

Анализа остварене сарадње са 
родитељима и њеног утицаја на 
резултате у васп.-обр. раду 
 

Учитељи Председници ОВ 
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А 
 
Р 

Разматрање предлога и закључака 
одељењског већа који се односе на 
побољшање резултата обр. - васп рада у 
3. тромесечју 
 

Учитељи Председници ОВ 

Учешће на Зимским сусретима учитеља 
 

Учитељи Учитељи 

Присуствовање семинарима и 
састанцима у ДУНС-у 
 

Учитељи С. Ђокић 

Ф 
Е 
Б 
Р 
У 
А 
Р 

Утврђивање приоритета у набавци нових 
наставних средстава и друге школске 
опреме 
 

Учитељи Р. Мутић 

Анализа уџбеника који се користе у 
текућој години и избор уџбеника за 
наредну школску годину 
 

Учитељи Председници ОВ 

Присуствовање семинарима и 
састанцима у ДУНС-у 

Учитељи С. Ђокић 

 

М 
 
А 
 
Р 
 
Т 

Уџбеници и приручници за наредну 
школску годину 
 

Учитељи Председници ОВ 

Обука ДУНС-а за учитеље наше школе 
 

СВРН Одговорна особа из 
ДУНС-а 

Анализа ефеката сарадње актива са 
педагошко-психолошком службом школе 
 

Учитељи Ж.Папшот 

Нови наставни програми учења - размена 
искустава и унапређење праксе 
 

Учитељи ОВ 4. Разреда 

Присуствовање семинарима и 
састанцима у ДУНС-у 
 

Учитељи С. Ђокић 

 
 
 
 
 
А 
 
П 
 
Р 
 

Разматрање предлога и закључака 
одељењских већа који се односе на 
побољшање резултата обр.- васп. рада до 
краја 2. полугодишта 
 

Учитељи Председници ОВ 

Израда извештаја о резултатима учешћа 
на такмичењима 
 

ОВ 2. 3. и 4. 
разреда 

С. Ђокић 

Размена искустава унутар Стручног већа- 
примери добре праксе 
 

СВРН Председници ОВ 
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И 
 
Л 

Присуствовање семинарима и 
састанцима у ДУНС-у 
 

Учитељи С. Ђокић 

 
 
 

М 
 
А 
 
Ј 

Припрема низа задатака објективног 
типа за проверу знања ученика и 
уједначавање  
 критеријума оцењивања на нивоу 
разреда 
 

Учитељи Председници ОВ 

Анализа реализованих екскурзија и 
школа у природи 
 

Учитељи Председници ОВ 

Оцењивање и исходи– анализа (ШРП) Учитељи Б. Балаћ 

Анализа сарадње СВРН са Тимом за 
информисање и унапређење сарадње 
 

Учитељи С. Ђокић 

Презентација нових сазнања у оквиру 
остварених обука за стручно 
усавршавање 
 

СВРН Учитељи 

Присуствовање семинарима и 
састанцима у ДУНС-у 
 

Учитељи С. Ђокић 

 
 
 

 

 

 

 

 

Ј 
 
У 
 
Н 

Анализа резултата остварених увођењем 
иновација у настави 

Учитељи Председници ОВ 
 

Анализа резултата рада Стручног актива 
у текућој школској години са циљем 
његовог иновирања у наредној школској 
години 
 

Чланови 
СВРН 

Н. Радованов 

Анализа рада ДС и ЦК 
 

Учитељи Г. Прислан 
Н. Ушћумлић 

Завршна анализа одржаних часова, ИО и 
исхода 
 

Учитељи Н. Радованов 

Анализа сарадње са предметним 
наставницима у оквиру припрема 
ученика за 5. разред 
 

Учитељи ОВ 4.разреда 

Присуствовање семинарима и 
састанцима у ДУНС-у 
 

Учитељи С. Ђокић 

 
                                                                              Председник Стручног већа за разредну наставу 
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Нада Радованов 

4.6 Тимови 
 

4.6.1 Тим за међупредметне компетенције и предузетништво 
 
У току школске 2022/2023. године Тим за међупредметне компетенције и предузетништво ће 
радити у следећем саставу: 

● Татјана Радосављевић, наставник енглеског језика, координатор тима; 
● Биљана Бодирожа, наставник разредне наставе 
● Биљана Шкорић, наставник разредне наставе 
● Бранка Влаховић , наставник музичког васпитања 
● Весна Ружин, наставник разредне наставе 

● Весна Гвозденовић,наставник енглеског језика 

● Раденко Рајлић,вероучитељ 

ЦИЉ: Праћење и унапређење планирања наставе  заснованом на међупредметним 
корелацијама, интердисциплинарном приступу и подстицају развоја међупредметних 
компетенција код ученика/ца у оквиру остваривања програма наставе и учења током 
реализације образовних пројеката. 

 
                             ПЛАН АКТИВНОСТИ ТИМА У ШК. 2022/2023. ГОДИНИ 

Назив активности Носиоци реализације Време 
реализације 

Показатељи 

 Конституисање Тима 
 

Управа школе Август Формиран тим  

Израда плана рада:  
       -дефинисање 
задатака 
       -утврђивање 
временске динамике 
      - подела задужења 
        

 
Тим, координатор 

 
до 5. септембра 

 
Урађен план рада, 
записник са састанка 

    
Састанци са директором 
школе  

Чланови Тима У току године Извештај 

Размена искустава 
наставника првог и петог 
разреда о реализацији 
међупредметне 
повезаности 

Учитељи,  наставници  септембар  
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Пројекат Climate action 
project 2022 
 

Наставница биологије 
Снежана 
Марковић,ученици 5.и 
6.разреда 

Октобар- 
новембар 

Извештај,продукти рада 

Подстицање развоја 
међупредметних 
компетенција кроз 
прикупљање 
хуманитарне помоћи за 
дистрофичаре 
куповином календара 

Ученици Октобар Извештај 

Подстицање развоја 
међупредметних 
компетенција и 
промоција 
предузетништва  кроз 
прикупљање 
хуманитарне помоћи у 
јавној лицитацији „Буди 
хуман“ 

Ученици и наставници Новембар Извештај 

Стручно усавршавање 
чланова Тима 

Чланови Тима 
 

током године 
 

потврде 
 

Развијање 
међупредметних 
компетенција кроз 
реализацију пројекта“ 
Наши модели ће бити 
другачији“ 
 

Наставница хемије 
Татјана 
Варагић,ученици 
7.разреда 

Прво 
полугодиште 

Извештај,продукти рада 

Реализација пројекта 
„Зимске чаролије“ 
 
 

Предметни наставници  
Децембар 

Извештај,фотографије 

Развијање 
међупредметних 
компетенција кроз 
припрему и реализацију 
прославе Светог Саве 

Учитељи  наставници, 
Вероучитељи, ученици 

Децембар,јануар Приредба 

Сарадња са Тимом за 
информисање 

Весна Гвозденовић током године 
 

извештаји 
 

Промоција 
предузетништва -
организовање Ускршњег 
вашара 

Учитељи и ученици од 
1.до 4.разреда 

Април Продукти рада 
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Реализација пројекта 
„Српска средњевековна 
култура“ 

Наставница историје 
Жана Симић и ученици 
6.разреда 

Март-април Продукти рада 

Пројекат “ Живот у доба 
Немањића” 
 

Учитељи и ученици 
4.разреда  

Мај Извештаји и продукти 
рада 

Израда новинарског 
текста на тему 
„Загађивачи,загађујуће 
супстанце и последице 
загађења“ по узору на 
филм Ерин Брокович 

Татјана 
Варагић,наставник 
хемије и ученици 
8.разреда 

април-мај Извештај, продукти 
рада 

Промоција 
предузетништва- 
Берза под брезом, 
размена уџбеника 

Ученици, наставници, 
Учитељи 

Јун фотографије 

Подстицање развоја 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништва кроз 
самосталан пројекат 
ученика шестог разреда 
Грађевински објекат и 
ученика 5.разреда 
Конструкторско 
моделовање 

Јелена Јанков Мај-јун Извештај, фотографије 

Писање извештаја о раду 
Тима 
 

Татјана Радосављевић Децембар и јун извештаји 
 

Анализа ангажованости 
ученика у пројектима 

Тим Јун извештај 
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4.6.2 Програм рада тима за обезбеђивање квалитета образовања и развој установе 
 
 

ПЛАН ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА 
УСТАНОВЕ ЗА 2022/2023. ГОД 
Тим сачињавају  
Наташа Михајлов- координатор тима 
Биљана Јовановски 
Биљана Вуковић 
Тања Керкез Благојевић 
Вања Недић 
Јасмина Мркић 
Бојана Балаћ 
Тим има следеће надлежности : 

● прати обeзбеђивање и унапређивање квалитета образовно – васпитног рада у 
установи; 

● стара се о остваривању школског програма; 
● стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа ; 
● стара се о развоју компетенција; 
● вреднује резултате рада наставника, васпитача и стручног сарадника; 
● прати и утврђује резултате рада ученика и одраслих; 
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Активност Циљ активности Носиоци Време / индикатори 
 
-Усвајање плана рада 
Тима 
- Разматрање 
Извештаја о 
реализацији 
Годишњег плана 
рада школе  
- Разматрање 
остваривања 
Школског програма 
школе за школску  
2022/2023. 
Дефинисати 
процедуру о протоку 
информација 
- Разматрање 
Годишњег плана 
рада школе за 
школску 2022/23.-  
- Анализа 
усклађености рада 
Стручних већа, Тимова 
и Актива школе. 
Координација 
активности тимова и 
актива (ШРП, тим за 
самовредновање, 
школски актив за 
развој школског 
програма, Тим за 
заштиту од насиља, 
ТИО) у складу са 
захтевима 
стандардизације рада 
установа 
 

 
Увид у планове 
рада стр.тимова, 
актива и комисија 
Увиђање 
редовности и 
правилности рада ( 
оставривање 
планираних 
активности) тимова, 
већа и актива. 
Дефинисати 
процедуру о 
протоку 
информација, увид 
у планове 
 

 
Тим за 
самовредновање 
Актив за развојно 
планирање Тим за 
квалитрти рад 
установе, Актив за 
развој школског 
програма 

 
На почетку школске 
године 
 На полугодишту  
На крају школске 
године 

Динамика 
оцењивања у 
предметној и 
разрадној настави  са 
гугл диска.Праћење 
по Правилнику о 
формативном и 
сумативном 
оцењивању предлог 
мера 

Увид у динамику 
оцењивања, 
познавања 
Правилника од 
стране наставника и 
редовност у 
оцењивању и 
давању препорука 
за напредовање 
ученика 

Актив за развојно 
планирање, Тим за 
самовредновање 
Тим за праћење 
квалитета, директор, 
педагог, 
координатор 
Едневника 

На 
класификационим 
периодима, 
полугодиштим у 
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Праћење и 
вредновање развоја 
међупредметних 
компетенција и 
остварење исхода 
односно стандарда 
Прикупљање 
података угледних, 
пројектних и 
тематских наставних 
и ваннаставних 
активности у циљу 
развоја 
предузетништва , 
естетика, учење како 
се учи. 
 Користити анализу 
резултата са 
Завршног испита за 
унапређивање 
образовних 
постигнућа 
Подстицање учешћа 
ученика на 
тамичењима 
Истицање 
постигнутих 
резултата на 
такмичењима 
Праћење и 
анализирање успеха 
ученика по 
одељењима  и 
предметима за даље 
унапређење наставе 
на нивоу Стручних и 
Одељенских већа- 
уочавање области 
предмета 
Праћење похађања и 
ефекта допунске, 
додатне наставе и 
припремне наставе 
Повећати 
информисаност 
ученика и родитеља 
са Правилником о 
понашању и 
обавезама  
ученика, родитеља и 
наставника.  
Придржавати се 
спровођења 

Увид у редовност 
одржавања 
наведених облика 
часова, остваривања 
прописаних исхода 
и стандарда, 
примене 
иновативних и 
функционалних 
модела наставе, 
праћење успеха и 
напредовања 
ученика, доказ 
плкати 
презентација, 
продукти ученика. 
Извештај о 
резултатима  
иницијалних 
тестова. Уочавати 
области предмета. 
Извештај СВ, 
објављена табела са 
терминима 
одржавања 
припремне наставе 
на сајту школе. Број 
ученика који се 
одазвао на  
такмичења  
Извештај са ОВ и 
НВ.  
Правила и обавезе 
понашања ће бити 
истакнута на 
плакатима,. 
извештаји Тима за 
заштиту од насиља. 
Који предмети се 
највише посећују 

Директор школе  
Тим за развој 
међупредметних 
компетенција Тим 
за праћење 
квалитета, директор, 
педагог, уписна 
комисија за завршни 
испит, Извештај 
тима за 
информисање 
(табела ,објављено 
на сајту школе, 
прочитана књига 
обавештења). 
Стручна већа, Тим 
за заштиту од 
насиља 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током школске 
године 
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Увид у иновативне 
методе наставе и 
њихову  
Повећати израду 
наставних средстава 
од стране ученика 
Израдити  програм  
социјалне заштите 
како би се  школа у 
сарадњи са  
надлежним 
установама бринуле  
о ученицама из 
осетљивих  
друштвених група, 
анализа у првом и 
другом полугодишту 
 

Практична примена 
и њена 
функционалност 

Тим за праћење 
квалитета, Тим за 
самовредновање,  
Актив за развојно 
планирање, стручна 
већа, Актив за 
развој школског 
програма, педагог, 
психолог 

Током школске 
године 
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Успоставити 
сарадњу са 
институцијама из 
друштвене средине 
како би добили 
неопходну помоћ и 
подршку за 
квалитетније 
инклузивно 
образовање (од 
Интересорне 
комисије, од 
Градског 
секретаријат за 
образовање и дечију 
ШОСО“ Милан 
Петровић“ 
Подстицати стручно 
усавршавање 
наставника на 
акредитованим 
семинарима, 
стручним скуповима 
и састанцима 
стручних друштава. 
Организовати 
стручно 
усавршавање 
наставника за 
квалитетнију израду 
Индивидуалних 
образовних планова 
за ученике са 
сметњама у развоју. 
Водити рачуна о 
ученичкој  
оптерећености када 
су писмена 
проверавања у 
питању, поштујући 
распоред писмених и 
контролних задатака.  

Практична примена 
и њена 
функционалност, 
увид у електронски 
дневник, увид у 
стручно 
усавршавање 

Тим за инклузију, 
педагог, психолог, 
директор, Комисија 
за културну и јавну 
делатност 

Током школске 
године 
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Организација у 
школи такмичења, 
пријема првака, 
школске славе, 
спорских и 
културних 
активности, 
хуманитарних 
акција, зимских 
чаролија...  

Практична примена 
и њена 
функционалност 

Директор, помоћник 
директора, Тим за 
свечаности, Стручна 
веча 

Током школске 
године 

Извештаји о 
Стручном 
усавршавању  

Област и 
компетенције коју 
су наставници 
прошли током 
обуке 

Педагог, психолог Крајем школске 
године 

Процена 
остварености 
стандарда квалитета 
рада установе од 
2016-2022. год ( 
настава и учење, 
етос, подршка 
ученицима, ресурси, 
образовна 
постигнућа, 
руковођење 
организацијарада 
школе и 
обезбеђивање 
квалитете) 

Увид у гугл диск Тим  Током школске 
године 

 
 
 

4.6.3 Програм рада тима за самовредновање 
  

 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА 
ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. 
 
 
Чланови Тима за школску 2022/23: 
-  Радослава Ступар - директор школе 
-  члан Савета родитеља- Љиљана Бирчанин 
-  Биљана Бодирожа - професор разредне наставе 
-  Драгана Јегдић - стручни сарадник, педагог 
-  Павле Пејак - професор технике и технологије 
-  Олгица Радишић - професор биологије 
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-  Тања Керкез Благојевић - професор енглеског језика 
-  Татјана Варагић - професор хемије 
-  Наталија Ласица - професор српског језика и књижевности (координатор Тима) 
 
При изради годишњег плана рада, Тим за самовредновање квалитета рада школе пошао је од: 
 -  Школског развојног плана за период од 2022. до 2025. 
 -  Правилника о стандардима квалитета рада образовно васпитних установа 
 -  Правилника о стандардима компетенција за професију наставника 
 -  Правилника о квалитету рада установа 
 -  Досадашњих извештаја о извршеном вредновању и самовредновању 
 -  Процене остварености стандарда квалитета рада школе 
 -  Закона о основном образовању и ЗОСОВа 
 
 
Програмски садржај – активности Време реализације 
-  Избор кључне области, подручја и показатеља самовредновања 
-  Израда годишњег плана самовредновања 

Септембар 

-  Избор и израда инструмената за рад приликом истраживања 
-  Умножавање и дистрибуција инструмената 
-  Посета наставним часовима 

Октобар 

-  Спровoђење истраживања, обрада и анализа података 
-  Посета наставним часовима 

Новембар 

-  Посета наставним часовима 
-  Израда извештаја о резултатима вредновања 

Децембар 
 

-  Израда извештаја о резултатима вредновања 
-  Израда предлога мера за унапређење рада школе, тј. Акционог плана 

Јануар 

-  Информисање НВ, Савета родитеља, Школског одбора и Ученичког 
парламента о резултатима самовредновања 
-  Праћење реализације Акционог плана 

Фебруар 

-  Праћење реализације Акционог плана Март 
-  Праћење реализације Акционог плана Април 
-  Праћење реализације Акционог плана 
-  Израда извештаја о раду Тима за самовредновање квалитета рада школе 

Јун 

-  Сарадња са Педагошким колегијумом и СА за развој Школског 
програма 

током године 
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Предмет 
самовредновања 
Област 
квалитета 

Стандард Показатељи 

 
 
 
 
 
 
Н 
А 
С 
Т 
А 
В 
А   
 
И  
 
У 
Ч 
Е 
Њ 
Е 

2. 1. Наставник ефикасно управља 
процесом учења на часу 

2.1.1. Ученику су јасни циљеви 
часа/исходи учења и зашто то што 
је планирано треба да учи 
2.1.2. Ученик разуме објашњења, 
упустсва и кључне појмове 
2.1.4. Наставник поступно поставља 
питања/задатке/захтеве различитог 
нивоа сложености 

2.2. Наставник прилагођава рад на 
часу образовно-васпитним 
потребама ученика 

2.2.2. Наставник прилагођава начин 
рада и наставни материјал 
индивидуалним карактеристикама 
сваког ученика 
2.2.4. Наставник примењује 
специфичне 
задатке/активности/материјале на 
основу ИОП-а и плана 
индивидуализације 

2.4. Поступци вредновања су у 
функцији даљег учења 

2.4.1. Наставник формативно и 
сумативно оцењује у складу са 
прописима 
2.4.2. Ученику су јасни критеријуми 
вредновања 
2.4.3. Наставник даје потпуну и 
разумљиву повратну информацију 
ученицима о њиховом раду, 
укључујући и јасне препоруке о 
наредним корацима 
2.4.4. Ученик поставља себи 
циљеве у учењу 

2.5. Сваки ученик има прилику да 
буде успешан 

2.5.2. Наставник користи 
разноврсне поступке за мотивисање 
ученика уважавајући њихове 
различитости и претходна 
постигнућа 
2.5.4. Ученик има могућност избора 
у вези са начином обраде теме, 
обликом рада или материјала 

О 
Б 
Р 
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А 
З 
О 
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А 
 
П 
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С 
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Г 
Н 
У 
Ћ 
А 
 
У 
Ч 
Е 
Н 
И 
К 

А 

 
 
 
3.2. Школа континуирано 
доприноси бољим образовним 
постигнућима ученика 

 
 
 
3.2.8. Резултати националних и 
међународних тестирања користе се 
за функционално унапређивање 
наставе и учења 

 
 
Е 
Т 
О 
С 

5.2. Резултати наставника и 
ученика се подржавају и 
промовишу 

5.2.1. Успех сваког појединца, 
групе или одељења прихвата се и 
промовише се као лични успех и 
успех школе 
5.2.2. У школи се примењује 
интерни систем награђивања 
ученика и запослених за постигнуте 
резултате 

5.3. У школи функционише систем 
заштите од насиља 

5.3.4. Школа организује посебне 
активности подршке и васпитни рад 
са ученицима који су укључени у 
насиље (који испољавају 
насилничко понашање, трпе га или 
су сведоци) 
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ПЛАН   САМОВРЕДНОВАЊА 
Активности Временска 

динамика 
Носиоци 
активности 

Исходи Инструменти и 
технике 

Информисање 
НВ о Годишњем 
плану 
самовредновања 

септембар – 
октобар 

Биљана 
Бодирожа 

Информисани 
сви чланови НВ 

седница НВ 

Избор и израда 
инструмената за 
самовредновање 

Октобар Драгана Јегдић израђене анкете 
за ученике и 
наставнике 

састанак Тима за 
самовредновање 

Посета 
наставним 
часовима 

октобар-
децембар 

Стручна служба, 
директор школе 

посећено 10 
часова 

протокол за 
праћење и 
вредновање 
школског часа 

Анкетирање 
ученика пет 
одељења и свих 
наставника 

новембар Павле Пејак 
(упитнике 
проследити 
електронским 
путем) 

прикупљено и 
шифровано бар 
80 упитника 
ученика, и свих 
наставника 

упитник 

Анализирање 
документације 

новембар – 
јануар 

Биљана 
Бодирожа (за 
учитеље), 
Наталија Ласица 
(за наставнике) 

10 припрема за 
часове 
(посећени 
часови), 
копирани 
примери 
ученичких 
свесака, 
фотографије 
ученичких 
радова 

ученичке свеске, 
ученички 
радови, 
припреме 
наставника 

Преглед 
електронског 
дневника 

децембар – 
јануар 

стручна служба прегледани 
електронски 
дневници 
учитеља и 
наставника 

извештај 

Квантитативна и 
квалитативна 
обрада података 

Јануар Наталија Ласица, 
Драгана Јегдић, 
Павле Пејак 

  

Израда 
извештаја о 
извршеном 
самовредновању 

Јануар Олгица Радишић 
Тања Керкез 
Благојевић 

израђен писани 
извештај 

извештај 

Презентовање 
резултата 
педагошком 
колегијуму 

Јануар Павле Пејак утврђене 
смернице за 
унапређење рада 

састанак 
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Израда предлога 
мера за 
унапређење 
наставе и учења 

Јануар Тим за 
самовредновање 
и Педагошки 
колегијум 

израђен 
Акциони план 

планирање 

Информисање 
НВ и Ученичког 
парламента о 
резултатима 
самовредновања 
и предлозима за 
унапређење - 
Акциони план 

фебруар Татјана Варагић наставници и 
Ученички 
парламент 
упознати са 
резултатима 

информисање 

Информисање 
ШО и СР о 
процесу 
самовредновања 
о планираним 
активностима 

фебруар Драгана Јегдић ШО и СР 
упознати  са 
резултатима о 
планираним 
активностима 

информисање 

Праћење 
реализације 
акционог плана 

фебруар-јун Тим за 
самовредновање 

утврђен ниво 
реализације 

анализа 
документације, 
посматрање 

Израда 
годишњег 
извештаја о 
процесу 
самовредновања 

Јун Наталија Ласица израђен 
извештај 

извештавање 
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4.6.4 Програм рада тима за професионалну орјентацију 
 
ПРОГРАМ  ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
Професионална оријентација ће се у оквиру школе остварити кроз: 
1. наставу и остале облике образовно-васпитног рада  
2. посебне облике рада на ПО: професионално саветовање и испитивање ученика  
3. рад са родитељима 
Активнос т Носиоци активности Време 

реализације 
Очекивани 
исходи 

НАСТАВА И ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА  
 
 
 

Ученици  
Нижих разреда 
Упознати са 
занимање 
м својих  
Родитеља, 
 
 
 
 
 
 
 

Ученици 
Се 
професионално 
усмеравају 
И информишу 
Изложба 
радова у холу 
школе,сајту... 

 
Развијати код ученика 
свест о вредности рада, 
радне навике и особине као 
што су: упорност, 
одговорност, уредност, 
иницијативност, 
креативност, спремност за 
тимски рад  и др.  

наставници, ОС током 
године 

Реализација тема кроз 
ЧОС: 

  

I р. Занимање мојих 
родитеља 

  

II р. Кад порастем 
бићу,kako путује писмо 
(посета пошти) 

  

III р. Препознај занимања 
,родитељи представљају 
занимања 

  

IV р. Кад порастем, желим 
да будем... 

  

V р. Шта бих волео да 
будем кад порастем? 

  

VI р. Визит карте   
VII р. План 
професионалног развоја; 
избор радионица 5 корака 
до избора занимања модул 
самоспознаја(вредности,у 
свету вештина и 
способности,у очима 
других)  

 ОС,Пред.наставници 
ГВ,српски језик,ликовна 
култура 

фебруар 

VIII р. Перспективе 
запошљавања и промене у 
раду и занимањима; Ранг-
листа жељених занимања;  

психолог  
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Пред.наставници ГВ,српски 
језик,ликовна 
култура,ОС,наст.информатике, 
Психолог,Тим за ПО 

Новембар-
јун 

 

 Фактори избора занимања; 
радионице из пројекта „пет 
корака до избора 
занимања“(у свету врлина 
и вредности,образовни 
профили у средњим 
школама,критеријум за 
избор школе,моја одлука о 
школи и занимању..) 
 

Повезивање 
међупредметних 
компентенција у оквиру 
ПО 

наставници  

ПРОФЕСИОНАЛНО ИНФОРМИСАЊЕ 
Анкетирање ученика VIII 
р. из области ПО 

ППС фебруар  

Информисати ученике VIII 
р. и реализовати 
родитељски састанак на 
тему ''Мрежа средњих 
школа и образовни 
профили''   

ОС, педагог април  

Родитељски састанак у 
VIII р. на тему ''Фактори 
избора занимања''   

ОС, психолог  новембар  
 

Информисати ученике о 
условима за упис 
појединог профила 
(здравствени, општи успех, 
успех из појединих 
предмета, специјални 
таленти, оријентациони 
број бодова потребан за 
упис, освојене награде и 
дипломе, документација и 
сл) 

ОС VIII р, ППС 
фебруар – 

мај  

Ученици 
етаљно 
информисани о 
условима и 
факторима који 
утичу на избор 
занимања 

Посета Сајму образовања 
''Путокази'' , организовање 

психолог, OС,ТИМ за ПО март 
Ученици 
информисани  
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реалних сусрета у односу 
на анкету о избору 
занимања 

Од стране СШ 
о условима 
уписа  

Праћење радио, ТВ 
емисија и штампе везаних 
за избор позива  

Ученици VIII р. 
током 
године 

 

  

Проучавање Конкурса за 
упис у средње школе, 
Информатора, Водича за 
избор занимања и других 
штампаних материјала  
 

Ученици VIII р.  
април – 
мај  

 

  

ПРОФЕСИОНАЛНО САВЕТОВАЊЕ  
 
 
 

Ученици се 
професионално  
Усмеравају 
 
 
 
 
 

Испитивање способности, 
особина личности и 
интересовања ученика 
везаних за избор позива  

психолог  децембар  

Помагати ученицима да 
усагласе жеље и 
способности са захтевима 
будућег позива 

психолог 
током 
године  

Усмеравање ученика на 
одређена занимања  

психолог 
током 
године 

Пружање помоћи 
родитељима приликом 
саветовања детета о избору 
занимања и упућивање на 
њихову улогу у избору 
позива детета  

ОС, ППС 
током 
године  

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
Рдитељски састанак за род. 
Уч.VII разреда „Моја 
очекивања“ 

ОС 
 

 
Родитељи  
Информисани о 
условима и 

фалтрима који 
утичу на избор 
школе детета 

 
Оснажени да 
препознају 
дететова 

интересовања 
И захтеве 
занимања 

 

Родитељски састанак за 
род. Уч .VIII разреда 
„Фактори који утичу на 
избор занимања, грешке 
при избору 
занимања,полагање 
завршног испита,бодови, 
упис у средњу школу на 
основу афирмативних 
мера...“ 

Психолог,ОС април 
 

Презентација анкете о 
избору занимања на Савету 
родитеља 

ТИМ за ПО ,психолог 
Март-
април  

Пружање помоћи ОС, ППС током  
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родитељима приликом 
саветовања детета о избору 
занимања и упућивање на 
њихову улогу у избору 
позива детета  

године  

 
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 
 
 

Активности Време реализације Реализатори и сарадници 

1 Усвајање плана и програма ПО 
и плана рада Тима 

септембар Чланови Тима 

2
Повезивање са локалном 
заједницом-у оквиру активности 
реални сусрети 

Током године 
 
Март,април 
 

Директор,чланови тима,родитељи 
3
Сардња са НЦЗС 

4
Реализација одабраних 
радионица из Програма „Како 
одабрати занимање“ 

Током године 
ОС,пред. Наставници,стручна 
служба 

5
Анкетирање ученика о 
професионални 
интересовањима,анализа анкете 
,презентовање резултата СВ,НВ 

 Октобар,април,мај ОС,психолог,Тим,наст,информатике 

6

Подршка ученицима који се 
образују према 
индивидуализацији и 
индивидуалном образовном 
плану  

Током године 
ОС, наставници,родитељи,стручни 
сарадници , Ст за ИО, Школска 
Управа,НЦСЗ 

7

Организација реалних 
сусрета.родитељи 
експерти,посета 
предузећима,средњим 
школама,сајму образовања 
„Путокази“ 

Према календару 
дана отворених 
врата,фебруар,април 

Директор,чланови 
тима,ОС,пред.наставници 

8

Реализација родитељских 
састанака „Измена закона о 
упису у средњу школу,право на 
афирмативне мере,образовни 
профили ,фактори који утичу на 
упис у ср.школу...“ 

Током године ОС,психолог 

Активности Време реализације Реализатори и сарадници 
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9
Тестирање способности 
,особина личности и 
проф.интересовања ученика 
који имау потребу за подршком 

Март,април Психолог,психолог НЦЗ,родитељи 

1
Информисање свих 
заинтересованих у вези са ПО 
путем школског сајта,паноа за 
ПО 

Током шк.год. Психолог,ОС 

 
Планирани број састанака Тима за ПО :4 и више по потреби 
 

       Координатор Тима: 
Анита Иванишевић 
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4.6.5 Тим за заштиту деце од насиља, занемаривања и злостављања у школи 2022/23. 
 

ПЛАН и ПРОГАМ РАДА 

ТИМА за ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА, ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ШК. 2022/2023. ГОДИНИ 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Назив активности 
Носиоци 
реализације 

Време 
реализациј
е 

Показатељи 

Формирање Тима Управа школе август Формиран тим 
Израда програма заштите:  
       -дефинисање задатака чланова 
Тима 
       -утврђивање временске динамике 
       -подела задужења члановима 
Тима 
       -успостављање корелације са 
ШРП 
       - дефинисање Регистра за унос 
дисциплинских случајева 

Тим 

 
до  
5. 
септембра 

урађен програм заштите, 
записник са састанка, 
формирање Вибер групе 
Тима ради непрекидног 
заседања Тима 

Упознавање чланова Тима са 
правилником о протоколу поступања 
у установи у одговору на насиље 
(,,Сл гл. РС", бр. 46 од 26.06.2019, 
104 од 31.07.2020.) 

Тим септембар ПП презентација 

Упознатичланове ТИМа и Разредне 
старешинесаприручникомзашколе 
,,Касигурном и 
подстицајномокружењу" 

Тим   

Предлог, 
препоруказаорганизовањенаставе у 
школи у контекступоновне 
актуелизацијеепидемиолошке 
ситуације-Covid19 

Тим,    

Састанак са директором школе, 
извештај директору и Школком 
одбору 

Тим 

2пута 
годишње по 
потреби 
ичешће 

Извештаји 

Упознавање 
ученика,родитеља,наставникаи 
ненаставног особља са Протоколом о 
поступању у случају насиља 

 Тим ЗЗН и 
Тим за 
информисање 

септембар 

Присуство састанцима 
ОЗ и ђаког парламента, 
огласна табла, сајт 
школе, седнице Савета 
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(корелација са Тимом за 
информисање), са Правилником о 
дискриминацији и Правилником о 
друштвено-корисном раду 

родитеља, родитељски 
састанци,све интересне 
сфере  упознате  са  
Правилником 
Протоколом ,ес дн. 

Укључивање родитеља у 
превентивне и интервентне 
активности школе 

ОС 
Током 
године 

Родитељи учествују у 
превентивним и интерв. 
Активностима по 
потреби појачан 
васпитни рад.. 

Укључење чланова Ђачког 
парламента у рад ТИМа 

Ђачки 
парламент 

Током 
године 

Чланови Ђачког 
парламента активно 
учествују у сповођењу 
Протокола на 2. и 3. 
нивоу насиља 

Упознавање ученика са правилима 
понашања у школи (ходнику, 
свлачионици и сали за физичко), 
успостављање правила  у одељењу 
као и кодексом облачења 

ОС 
Септембар, 
ЧОС 

истакнута правила 
понашања и кодекс 
облачења у сваком 
одељењу 
(учионици)ходнику,свла
чионици,сали за физичко 

Организовање дежурства 
наставника,састанак са вођама смена  

Директор септембар 

Дежурни наставници 
свакодневно дежурају по 
распореду,истакнуто на 
огласној табли и паноу за 
родитеље 

Преглед учионица да ли постоје 
правила понашања 
У сарадњи са Тимом за пројекте, 
обрађујемо тему на светски дан 
борбе противвршњачког насиља 
(24.02.), подназивомДанрозихмајица 

Тим 
почетак 
октобра 

у свим учионицана 
постоје правила 
понашања, извештај 

Преглед књиге дежурстава 
Ротација 
чланова Тима 

на крају 
сваког дана 

извештаји 

Утврђивање последица за кршење 
правила и усвајање процедура у 
реаговању,евиденције појачаног 
васпитног рада 

ППС,ОС,наста
вници 

октобар 
Усвајање Наставничког 
већа 

Упознавање  Савета родитеља , 
Школског одбора, НВ са Протоколом 
, програмом и извештајем Тима, 
новинама у Закону 

Директор 
школе и 
координатор 
Тима 

Септембар, 
jануар, 
aприл,мај 

Сајт 
школе,записници,анкете 

Обележавање светског Дана 
толеранције  (Грађансо васпитање 5, 
и 6. разреди)  

Наставници 
грађанског 
васп. 

16. 
новембар 

цртежи, плакати 

Нај-фер друг из одељења, бирање на 
основу датих  критеријума  

Тим, ОС 
децембар,1-
2 пута 
годишње 

анкете, похвале 
ученицима 
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Реализација превентивних програма 
-по избору тема из приручника за 
школе ,,Ка сигурном и подстицајном 
школском окружењу"... 
кроз радионице,предавања,дискусије, 
на ЧОС-у,Домздравља 

ОС,стручњаци, 
МУП 

по 2 пута у 
полугодишт
у 
 

Фотографије, плакати, 
цртежи, извештаји,  е-
дневник  
 

Предавање Саветовалишта за младе  
и ППС о превенцији пушења, 
алкохолизма, болести зависности, 
дигиталном и вршњачком насиљу  

Саветовалишт
е за 
младе,ОС,стру
чњаци,МУП 

током 
године  

Предавања, трибине, 
разговори 

Предавање на тему безбедности у 
саобраћају са показном вежбом „Шта 
види возач камиона“ 

Директор 
школе, МУП, 
Ауто 
превозник 

у току 
године 

Предавање, показна 
вежба 

Гледање филма о вршњачком насиљу 
, за ученике млађих разреда 
(прихватање различитости) 

Тим март филм 

Презентовање књиге „ Ми деца са 
станице ЗОО“ за ученике 7. и 8. 
Разреда 

Тим март књига, дискусија 

Сандуче поверења (пријава 
вршњачког насиља) 

Тим 
једном 
месечно 

писма ученика 

Провера школских ранаца на основу 
процене Тима 

Тим 
једном 
месечно 

извештаји 

Стручно усавршавање и едуковање 
колектива  

Тим 
током 
године 

потврде 

Информације о активностима Тима 
на сајту школе,оглашавање резултата 
такмичења(сарадња са Дечјим 
савезом и Тимом за информисање)  

Тим,ОС,Тим за 
информисање 

током 
године 

Књига обавештења,сајт, 
огласна табла 

Уређење школског паноа Тима ЗЗН и 
паноа за наставнике  

Ученички 
парламент, 

током 
године 

уређен пано 

Израда образаца праћења понашања 
и евиденционог листа , за појачан 
васпитни рад,план заштите 

ППС, Тим, ОС  обрасци 

Организовање радионица: Вштине 
ненасилне комуникације и Бон тон на 
интернету 

Тим 
Прво 
полугодишт
е 

Одржане 3 радионице за 
чланове Ученичког 
пармалемта 
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ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 

Обука одељењских старешина за 
правовремену и правилну примену 
поступака из Протокола о начину 
понашања у случајевима ЗЗН 

Тим, ОС септембар Радни састанк 

Сарадња са Школском управом, 
МУП-ом, Центром за социјални рад, 
Центром за малолетничку 
деликвенцију и здравственим 
установама 

Директор, Тим 
током 
године 

Радни састанци, 
извештаји, дописи 

Примена утврђених поступака и 
процедура у случајевима насиља 
(Закон о основама система 
образовања и васпитања,Посебни 
протокол ) 

Тим и сви 
запослени 

у току 
године 

 

Евидентирање случајева насиља  
Тим, ОС, 
дежурни 
наставници 

у току 
године 

књига дежурства, 
евиденциони листови 

Појачан васпитни рад са ученицима – 
учесницима насиљаи израда 
оперативног плана заштите 

Тим ,ОС, ППС 
у току 
године 

План заштите 

Вредновање и процена ефикасности 
појачаног васпитног рада 

ОС, ППС 
у току 
године 

 

Присуствовање дисциплинским 
поступцима у складу са Законом 

Психолог,члан
ови 
тима,секретар 
школе,ОС,роди
тељ 

у току 
године 

Записници  

 

НАПОМЕНА: На основу добијених резултата о стању безбедности о школи и ван ње, 
потребно је дати акценат на превенцији вршњачког насиља и насиља путем друштвених 
мрежа. 

За ТИМ за ЗЗН  
Координатор Тима 

 Јован Коцевски 
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4.6.6 Тим за пројекте 2022/23. 
 
План рада тима за пројекте за 2022/23. 

1. Биљана Шкорић 
2. Весна Ружин 
3. Весна Гвозденовић 
4. Жаклина Папшот Козик 
5. Катја Гргић 
6. Андреј Трифковић-координатор 
 

Активност Време 
Носиоци 
активности 

Исходи 
Инструменти и 
технике 

Праћење објављених 
конкурса и аплицирање са 
постојећим  и новим 
пројектима 

Током 
школске  
године 

Чланови 
тима 

Прикупљена и 
предата 
конкурсна 
документација 

Квантитативна и 
квалитативна 
анализа и 
планирање 

Конкурисање за образовне 
пројекте код 
Покрајинског 
секретаријата за 
образовање 

Март-
Март- 
Април 
2023. 
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4.6.7 Тим за инклузивно образовање 2022/23. године 
 
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.  

Стручни тим за ИО чине: Даница Коцевска-координаторка тима, Анита Иванишевић – 
школски психолог,  Драгана Јегдић – школски педагог, Весна Милинковић, Јована 
Барбуловћ, Габриела Прислан, Катја Гргић, Милена Љубинковић и Невенка Ивић 

Активности: Време: Реализатори: 

Припремне активности:  радионице сензибилизације 
на ЧОС и родитељским састанцима и реализација 
истих у 1. Разреду 

септ. 2022. Д. Коцевска ,ОС, 
Д. Јегдић 

Састанак са родитељима ученика којима је потребна 
додатна образовна подршка 

септ. 2022. 
Д.Коцевска, 
Д.Јегдић 

Састанак са личним пратиоцима и стручњацима из 
ШОСО „М.Петровић“ 

септ.2022 и 
мај 2023. 

Д.Коцевска, 
А.Иванишевић 

Идентификација и праћење даровитих и ученика са 
сметњама у развоју 

септ.2022. 
ПП служба, 
Д.Коцевска 

Укључење ученика са сметњама и даровитих ученика у 
ђачке организације и секције 

октоб. 2022.  
Невенка Ивић, Катја 
Гргић 

Анализа постигнућа ученика у првом и петом разреду 
и планирање мера подршке 

октоб.2022. 
март 2023. 

Д.Јегдић, Д. 
Коцевска 

Организација oбуке за рад по ИОП1, ИОП2 и ИОП3 
септ - 
октобар 
2022. 

Д.Коцевска и ППС 

Праћење доношења и рализације планова подршке током године  
Н.Ивић, Ј. 
Барбуловић 

Праћење ученика са сметњама у развоју и надарених 
(посматрање, тестирање, анкетирање, ан. 
документације...)  

током године 
ППС, ОС, 
наставници, 
стручњаци 

Прилагођавање простора (рампа, кутак, панои...) током године 
Р.Ступар, 
А.Иванишевић, 
В.Милинковић 

Формирање тимова за додатну подршку – доношење 
решења на предлог СТ за ИО  

током године Р.Ступар, Д. Јегдић 

Формирање листе дидактичког материјала, асистивне 
технологије и прилагођених уџбеника 

новембар 
2022. 

К. Гргић, М. 
Љубинковић 

Укључење у пројектне активности школе током године 
В. Милинковић 
 

Сензибилизација ученика за вршњачку подршку током године 
Габриела Прислан и 
Ученички парламент 

Прикупљање података о ученицима са сметњама у 
развоју и надарених, израда педагошких профила, 
планова индивидуализације и ИОП-а  

током године 
тимови за додатну 
подршку 

Анализе извештаја наставника о ефектима 
индивидуализације  извештаја о вредновању ИОП-а 

током године ОВ и СТ за ИО 

Обука: Формативно оцењивање и ИОП 
Новембар 
2022.  

Д.Коцевска, СА за 
РП 
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Посета часовима ради праћења постигнућа ученика са 
сметњама у развоју и надарених  

током године ППС 

Сарадња са родитељима ученика са сметњама у развоју 
и надарених ученика и личним пратиоцима 

током године 
ОС, ППС, Тим за 
ИО 

Сарадња са другим установама: здравствене установе, 
ИРК, Школска управа НС, Центар за социјални рад, 
организације цивилног друштва и сл. ШОСО 
„М.Петровић“ 

током године  
Р.Ступар, ППС и 
Д.Коцевска 

Израда извештаја о раду Тима  
јануар, јун 
2023. 

Тим 

 
У Ветрнику, 31.август 2022.  Координаторка Тима за ИО, Даница Коцевска 

 

 

4.6.8 Тим за информисање 
 
 
ПЛАН  РАДА ТИМА  ЗА  ИНФОРМИСАЊЕ 
 
школска 2022/ 2023. година 
 
 
Чланови Тима за информисање у школској 2022/23.години : 
 

1. Себастијан Ђокић. Професор разредне наставе, координатор Тима 
2. Павле Пејак, наставник технике и технологије 
3. Борко Ковачић, наставник информатике 
4. Ђурђица Мишић, наставник информатике 
5. Зорица Жигић, наставник српског језика и књижевности 
6. Наташа Петровић, наставник енглеског језика 
7. Светлана Швоња, наставник физичког васпитања  
8. Зорица Нађ Хевеши, наставник српског језика и књижевности 

 
ВРЕМЕ АКТИВНОСТ ОПИС РЕАЛИЗАТОРИ ОДГОВОРНА 

ОСОБА 
 
 
 
 
 
АВГУСТ 

1.Обавештења о пријему 
првака 
 
2. Израда и  
    постављање  
    плаката о правилима  
    понашања за време  
епидемије 
 
3.Пријем првака- 
фотографисање, 

* Информације на 
сајту школе 
 
* постављање 
плаката на свим 
учионицама и 
улазним вратима у 
школу 
 
 
* Објављивање 

Учитељице 1. 
разреда 
 
Тим за 
информисање 
 

П.Пејак 
 
 
 
 
 
 
 
 
П.Пејак 
З.Жигић 
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снимање 
 

текста о пријему 
првака  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЕПТЕМБАР 

1. Израда распореда  
индивидуалних  
разговора 
 
2. Израда и истицање  
распореда писмених  
вежби 
 
3.Ажурирање сајта 
 
 
4. Израда плаката са  
тимовима и њиховим  
координаторима и  
члановима 
 
 
5. ОШ МИХАЈЛО 
ПУПИН и вођење 
странице 
 
 
6. Ажурирање е-маил 
адреса 
 
 
7. Обавештавање свих 
запослених путем мејла 
 

*прикупљање 
термина путем 
списка на огласној 
табли 
 
*прикупљање 
података израде 
писмених задатака 
 
*прикупљање 
података и 
ажурирање 
 
*објављивање табела 
и информација  на 
огласној табли школе 
и сајту школе 
 
 
*фб страница и 
редовно ажурирање 
 
 
*Прибављање нових  
е маил адреса 
 

Тим за 
информисање 

С.Ђокић 
 
 
 
 
Б.Ковачић 
 
 
П.Пејак 
 
 
 
Б.Ковачић 
П.Пејак 
 
 
 
С.Ђокић 
 
 
 
Ђ. Мишић 
 
 
 
 

 
 
 
ОКТОБАР 

1. Недеља школског  
Спорта 
 
2. Дечија недеља 
( Израда календара  
Активности) 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Дан школе 
 
 

*Праћење активности 
ученика 
 
*објављивање 
фотографија и 
извештаја  на сајту 
школе и фб страници 
 
*прикупљање 
информација од 
тимова, већа, актива 
о планираним 
активностима 
 
*сликање, снимања, 
постављање на сајт 
школе и фб 

Дечји савез 
Наставници 
физичког 
васпитања 
 
Наставници и 
учитељи 
 
 
Тим за 
информисање 

С.Ђокић 
С.Швоња 
 
 
С.Ђокић 
П.Пејак 
 
 
 
Н. Петровић 
 
 
 
С.Ђокић 
П.Пејак 
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НОВЕМБАР 1.Припрема за Зимске 
чаролије 
 

*предлози 
наставника о 
радионицама 
*требовање 
материјала 
 

наставници П.Пејак 
Б.Ковачић 
 

ДЕЦЕМБАР 1.Зимске чаролије 
 
 
 
 
2. Упознавање 
наставника и учитеља са 
календаром такмичења 
и смотри за школску 
2021-22.годину. 

*израда распореда 
радионица 
* израда флајера и 
плаката 
*реализација 
радионица 
 
*слање календара 
путем мејла и на 
огласној табли школе 

Наставници 
предметне 
наставе 
Учитељи 4. 
Разреда 

Н.Петровић 
С.Ђокић  
 
 
 
 
Ђ.Мишић 

ЈАНУАР 1. Приредба поводом  
школске славе 
 
2. Предлози активности  
учитеља 4. разреда за 
будуће прваке 
 

*Фотографисање 
 
 
Предлог тема 
радионица 
*Израда календара 
посете наставника 
*Месечне посете 
*Објављивање на сајт 

Учитељи 4. 
разреда 

П.Пејак 
 
 
С.Ђокић 
 

ФЕБРУАР План активности 
учитеља 4. разреда са 
предшколцима 
 

*Сарадња учитеља и 
ученика са будућим 
првацима 
*Израда флајера за 
радионице 
*Присустви учитеља, 
директора и ППс 
родитељским 
састанцима у вртићу 

Учитељи 4. 
Разреда 
ППС 

 
С.Ђокић 
З.Жигић 
Н.Петровић 

МАРТ 1.Мамама на дар 
 

2. Књижевне вечери и 
представе  

Активности за Дан 
жена 

1. Учитељи и 
Дечји савез 
2. Наставници 
српског језика 

С.Ђокић 
З. Жигић 
З.Нађ Хевеши 

АПРИЛ Гостовање познатих 
личности из различитих 
професија 

Представљање 
родитеља - занимање 

Одељењске 
старешине 

С.Ђокић 
З. Жигић 
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МАЈ 1. Спортски дан 
2. Прикупљање 
података са такмичења 
 

Организација и 
праћење школских 
такмичења 

Наставници ФВ 
учитељи 

С.Швоња 
Н.Петровић 

ЈУН 1.,,Берза под брезом`` 
 
2. Израда извештаја о  
     раду Тима 
 
3. Табела такмичења 

*Продаја и куповина 
половних уџбеника 
 
*Прикупљање 
информација о 
успесима ученика на 
школским и 
ваншколским 
такмичењима и 
објављивање на сајту 
школе 

1. Тим за 
информисање 

 З.Нађ Хевеши 
 
С.Ђокић 
 
Б.Ковачић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТОКОМ 
 
ГОДИНЕ 

Ажурирање веб 
странице,екстерни и 
интерни маркетинг 
 

Ажурирање 
прикупљених 
података од 
задужених чланова 
тима за дати месец 
 
 

Тим за 
информисање 

П.Пејак 

Обавештавања 
запослених 

Прослеђивање 
информација 
запосленим на мејл 

Тим за 
информисање 

Ђ.Мишић 

Обавештавање медија о 
реализованим школским 
активностима 

Најава догађаја и 
активности и 
извештавање о истим 
кроз медије; 
промовисање успеха 
ученика и наставника 

Директор школе: 
Радослава Ступар 

Ђ.Мишић 
З.Нађ Хевеши 

Сарадња са Месном 
заједницом Ветерник 
 

Праћење активности 
месне заједнице на 
којима би требало да 
учествују запослени 
и ученици школе 

Тим за 
информисање 

С.Ђокић 

Летопис 
 

Документовање 
школских активности 

Председници 
стручних већа, 
актива, тимова, 
секција 

П.Пејак 

Промоција успешних 
ученика - Зид славе 

 

Постављање 
информација о 
постигнутим 
успесима ученика 

Учитељи и 
наставници 
Тим за естетско 
уређење 
 

С.Ђокић 
С.Швоња 
Н.Петровић 
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4.6.9  План рада тима у кризним ситуацијама 
 
Тим за кризне ситуације   
Школска 2022/23. 
План рада 
Чланови тима : 

1. Горан Субашић 

2. Јелена Јанков 

3. Никола Пантелић 

4. Светлана Швоња 

5. Жаклина Папшот Козик - координатор 

 

 

Активност Време 
Носиоци 
активности 

Исходи 
Инструменти и 
технике 

Планирање: 
упознавање  са 
кризним 
ситуацијама и 
улогом тима у тим 
случајевима 

септембар 
директор школе, 
чланови тима 

Обезбедити 
одговарајуће 
мере заштите и 
превазилажење 
евентуалне 
кризне ситуације  

Евидентирање 
предузетих 
активности, 
комуникација, 
организовање мера 
заштите 

Праћење ситуације  
у школи и 
правовремено 
реаговање на 
непредвиђени 
кризни догађај 

у току 
школске 
године 

директор школе, 
чланови тима 

Процена евентуалне 
кризне ситуације и 
доношење 
адекватних мера 

у току 
школске 
године 

директор школе, 
психолог школе, 
педагог школе, 
чланови тима 
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5 Планови и програми управних, руководећих и саветодавних 
органа 
 
 

5.1 Програм рада директора школе 
 
 

 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

 
Подела задужења и решења о радним обавезама  
● Контрола програма и плана рада свих облика рада  
● Утврђивање распореда часова за све облике рада  
● Утврђивање дежурства наставника  
● Утврђивање броја часова редовне наставе, допунског и додатног 

рада и других  ваннаставних активности   

Септембар – 
Новембар 
школске  
2022г. 

● Родитељски састанци свих разреда  
● Упознавање са ученицима првог разреда  
● Припрема за избор Савета родитеља  
● Организација израде и ажурирање нормативних аката школе  
● Израда плана набавке опреме, наставних средстава и плана 

инвестиционог  одржавања  
● Припрема за прославу дана школе 

 посета наставним и ваннаставним активностима, редовне наставе, 
курсне наставе, слободне активности 

 анализа посећених часова 
 анализа садржаја и дидактичко-методичких поступака  
 утврђивање заједничких оцена (на нивоу актива)  
 предлози за унапређивање ОВР (ниво раз. већа)  

 
 
 
 
 
Децембар 
2022г. ● Анализа успеха на крају првог класификационог периода  

● Анализа успеха из појединих предмета и групни облици 
инструктивног рада са  наставницима ( у оквиру стручних 
актива)  

● Седница Наставничког већа – анализа рада и извештај о успеху у 
I полугодишту,  мере за даљи рад  

● Седница школског одбора  
● Седница Педагошког колегијума  
● Преглед школске документације   
● Преглед извештаја за анализу рада у I полугодишту  

● Израда разних извештаја за потребе педагошких и друштвених 
институција  
● Организација припреме и прославе школског празника Светог Саве 
● Припреме и руковођење седницама Наставничког већа   

● Припреме и учешће на седницама Школског одбора   
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● Педагошко инструктивни послови у вези са радом стручних актива  
● Вођење састанака Педагошког колегијума  
● Организација стручног усавршавања  
● Праћење реализације годишњег програма рада школе  
● Праћење реализације тематске и пројектне наставе  
● Увид у планове рада наставника  
● Педагошко инструктивни рада – помоћ у припреми и организацији 
васпитно  образовног рада (редовна настава, допунска и додатни рад, 
одељенска заједница)  
● Анализа текућих васпитно образовних проблема и помоћ 
наставницима у  успешнијем васпитно-образовном деловању  
● Праћење реализације наставе, посета часовима редовне наставе  
● Припреме за стручно усавршавање  
● Контрола планова и реализација допунског и додатног рада  
● Одржавање седница стручних органа  
● Посета часовима с циљем увида у организацију наставног 

рада и квалитет  припрема за наставу  
● Индивидуални разговори са наставницима после посећених 

часова у циљу  пружања помоћи у планирању и 
програмирању  

● Сарадња у идентификацији даровитих ученика, координација и 
учешће у раду са  даровитим ученицима  

● Седнице стручних органа  
● Сарадња са друштвеном средином  
● Oрганизација хуманитарне акције  
● Саветодавни рад са родитељима ученика  
● Саветодавни рад са наставницима у циљу адекватног третмана   
● Подстицање ученика са тешкоћама у раду и понашању  
● Анализа обављања административно-финансијских послова  
● Праћење и увид у реализацију планираног фонда часова   
● Праћење реализације ГПР.  
● Одржавање седница Одељенских и Разредних већа  
● Саветодавни рад са ученицима који испољавају проблемске 
облике понашања 
● Саветодавни рад са даровитим ученицима у циљу њиховог 
подстицања у даљем  раду  
● Анализа проблема у вези са оцењивањем, педагошко-инструктивни 

рад и сарадња  са наставницима у циљу отклањања истих  
● Увид у реализацију фонда часова свих облика наставе  
● Организација и припрема школских такмичења  
● Праћење и реализација плана и програма образовно васпитног 

рада прегледом  школске документације  
● Праћење ефеката васпитно-образовног рада, успеха и 
понашања ученика 
● Посета часовима редовне наставе, преглед оперативних 
планова рада и  евидентирање по наставнику и предмету  
● Анализа рада стручних актива и комисија  

Током године 
Школске  
2022/23.г. 



131  

● Одржавање планираних седница  
● Педагошко инструктивни рад са наставницима у вези са учешћем ученика 
на  такмичењима 

● Индивидуални, групни, саветодавни рад са ученицима  
● Групни облици инструктивног рада са наставницима (активи)  
● Сарадња са суседним школама, културним институцијама, радним 

организацијама  и другима који помажу у реализацији програма 
рада школе  

● Помоћ у изради појединих инструмената истраживања 
(анкета, упитник) 
● Контрола извршавања појединих радних задатака  
● Развијање здравих међуљудских односа кроз међусобно 

разумевање, уважавање,  помагање и чување угледа просветног 
радника  

● Инсистирање на сталном стручном усавршавању наставника 
● Организација и план рада око уписа ученика у први разред  
● Седница Наставничког већа – анализа успеха и владања на 

крају трећег  класификационог периода  
● Педагошко инструктивни рад у вези са професионалном 
оријентацијом ученика 
● Саветодавни рад са ученицима  
● Анализа постигнутих резултата ученика на разним такмичењима  
● Организација разредних испита, поправних испита  
● Организавција припремне наставе  
● Сарадња са Министарством просвете у вези са организацијом 

пријемних испита за  упис у средње школе  
● Рад на формирању одељења првог разреда 

У току другог 
полугодишта 
Школске 
2022/23. 
године 

● Седница Наставничког већа – анализа и усвајање успеха 
ученика на крају II  полугодишта  

● Анализа реализације ГПР  
● Седнице стручних органа  
● Предлог плана рада школе за наредну школску годину  
● План радова у школи за време школског распуста  
● Израда извештаја о раду школске 2022/2023. године  
● Организација израде ГПР за школску 2022/2023. годину  
● Седница разредних већа – анализа извештаја о успеху и 

остваривање ГПР за  школску 2022/2023. годину  
● Израда распореда рада, плана задужења и решења о радним 

обавезама  наставника за школску 2022/2023. годину  
● Израда плана рада директора  
● Организациони послови око припреме за почетак школске године 

Јун – Август 
2023.г. 

 
  



132  

ОРГАНИЗАЦИОНО-УПРАВНИ ПОСЛОВИ (400 сати)  
 

                                                  САДРЖАЈ       ВРЕМЕ 
Ангажованост у изради ГПРШ         септембар 

 Учешће у изради извештаја    
Организација свих образовно васпитних активности    

       август 
 

Утврђивање предлога поделе предмета на наставнике   
Организовање свих припрема за почетак шк. године   
Израда плана опремања школе    
Учешће у изради интерних прописа      

 
     током године 

Одређивање замена за наставнике    
Координација рада стручних сарадника, стручних органа итд. 

  
     Организовање и праћење рада школске кухиње, екскурзија, излета, 

посета, зимовања, летовања, друштвено корисног рада и других 
активности 
Слободне активности ученика    

август Допунска настава    
ЧОС и ОЗ од првог до четвртог разреда   
Приредбе, смотре, такмичења    

  током године 
Праћење законских прописа    
Заступање школе    
Извршавање одлука стручних и управних органа                                     

    
СТРУЧНО-АНАЛИТИЧКИ РАД (100 сати) 

 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ 
Учествовање у писању анализа о резултатима рада ученика током године 
Израда извештаја о раду школе и личног извештаја септембар 
Иницирање израде програма вредновања рада школе током године 

     Примена сачињених инструмената у сагледавању дидактичке 
заснованости часова током године 

 
МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ (100 сати) 

 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

Учешће у изради показатеља за финансирање рада  школе 

 током године 

Закључивање уговора о финансирању рада школе 
Праћење годишњег финансирања рада школе 
Реконструкција, адаптација и изградња школских просторија 
Реализација плана набавке основнох средстава 
Писање извештаја о период. обрачунима и заврш. рачуну школе  
Вођење послова око годишњег пописа осн.средстава 

    Подношење годишњег извештаја о укупном материјално-
финансијском пословању школе 

Реализовање одлука управних органа школе 
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ПЕДАГОШКИ НАДЗОР И КОНТРОЛА (200 сати) 

 

САДРЖАЈ ВРЕМЕ 

остваривање циљева и задатака ОВР 

  током године 
праћење реализације ГПРШ 
праћење рада стручних сарадника 
праћење примене свих прописа у школи 
контрола вођења документације децембар-мај 
праћење рада сарадника у реализацији постављених задатака током године 

 

5.2 Програм рада школског одбора 
 

 
ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
,, МИХАЈЛО ПУПИН“ У ВЕТЕРНИКУ  ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. 
 
 
ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА: 
 

- Милан Тановић, представник родитељаВукашин  
- Вукашин Јованов, представник  родитеља 
- Денијела Баста, представник родитеља 

 
- Милан Татомировић, представник локалне заједнице  
- Миле Смиљанић, представник локалне заједнице 
- Никола Нишавић, представник локалне заједнице 

 
- Андреј Тифковић, представник запослених 
- Нада Радованов , представник запослени 
- Нада Ушћумлић, представник запослених 
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Прва седница:  
 

1. Усвајање Записника са претходних 
седницаШколског одбора 

2. Обавештење о разрешењу и именовању 
чланова  Школског одбора 

3. Избор председника Шкослког одбора  
4. Избор заменика председника Школског 

одбора  
5. Текућа питања 

 
______________________________________________ 
 Друга седница  

_____________________________________________ 

                                       Дневни ред:  
1. Усвајање записника са  претходне седнице 

школског одбора 

2. Усвајање извештаја о раду Школског одбора за 
школску 2021/22 годину. 

3. Доношење програма рада Школског одбора за 
школску 2022/23 )  

4. Усвајање извештаја о раду директора школе за 
школску 2021/22 

5. Усвајање Годишњег извештаја о раду школе за 
школску 2021/22 

6. Доношење Годишњег плана рада школе за 
школску 2022/23 

     8.Именовање чланова стручних актива и тимова 

 

9. Усвајање измене Правилника о 
организацији и систематизацији послова.  

     10.Текућа питања 

 

 

директор, 
председник и  
чланови 
школског 
одбора, 
помоћници 
идиректора,  
секретар школе, 
 
 

Септембар 
2022 
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Трећа седница :  

1. Разматрање успеха ученика на крају 

    првог    класификационог периода  

2. Извештај о безбедности у школи 

3. Текућа питања 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Председник 
шолског одбора , 
чланови 
школског 
одбора, 
директор,  
помоћници,  
 

 
 
Новембар 
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Усвајање Финансијског плана  за 2023. годину 
2. Усвајање Плана набавки за 2023. годину 
3. Реализација финансијског плана за 2022.  
    Годину 
4. Извештај о самовредновању рада школе и Акциони 
план  
 
 

Председник 
шолског одбора , 
чланови 
школског 
одбора, 
директор, 
руководилац 
рачуноводства, 
секретар школе, 
педагог 

Јануар 2023. 
године  
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            Пета седница :  
________________________________________________ 

1. Усвајање извештаја о пословању и годишњи 
обрачун  
( завршни рачун) 

2. Разматрање успеха ученика на крају првог 
полугодишта 

3. Извештај о току и реализацији инвестиционих 
улагања 

4. Усвајање Извештаја о раду директора школе 
5. Усвајање Извештаја о реализацији годишњег 

плана рада школе 
 
 
______________________________________________  
Шеста седница:  
_____________________________________________ 
 
1.Реализација наставних планова и програма на крају 

наставне године  2022/2023.  

 

2.Усвајање извештаја о стручном усавршавању 

        Школску 2022/23 

3. Доношење плана стручног усавршавања за школску 
2022/23 

4)Реализација Акционог плана   

 

Председник 
шолског одбора , 
чланови 
школског 
одбора, 
директор, 
руководилац 
рачуноводства, 
секретар школе, 
педагог, 
психолог 
 

Фебруар 
2023.године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Јун 
2023.  

 
Напомена: Програм рада Школског одбора представља оквир рада ШО, а саме седнице 

и њихов дневни ред одржаваће се према актуелним потребама.  

 

ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ОСНОВАМА СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ПОСЛОВНИКОМ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА: 

 

 Доношење Статута школе 

 Доношење годишњег плана рада Школског одбора 

 Доношење Годишњег плана рада школе 

 Доношење Годишњег извештаја о раду школе 

 Доношење Школског програма  

 Доношење правила  понашања у установи 

 Доношење других општих аката 
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 -Давање сагласности на акт о систематизацији и организацији     послова 

-        Усвајање извештаја о раду Школског одбора  

-        Усвајање извештаја о раду директора школе  

-         Усвајање извештаја о раду школе 

-         Усвајање финансијског плана 

-         Усвајање извештаја о пословању ( завршни рачун) 

-         Усвајање извештаја о стручном усавршавању 

-         Доношење плана стручног усавршавања 

 Расписивање конкурса  директора школе 

-        Избор Комисије за избор директора школе 

-        Доношење образложене листе кандидата за избор  

       директора школе 

-        Доношење одлуке о предлогу за избор директора школе 

 Одлучивање о коришћењу средстава 

 Одлучивање о пословању школе 

 Разматрање успеха ученика и предузимање мера за  

           побољшање услова рада школе и остваривање ОВР 

 Разматрање и других питања утврђених актом о оснивању,  

            Статутом школеи Законом о основама система образовања и   

             васпитања 

 Поступак и начин одлучивања школског одбора утврђује се  

           Статутом школе и Пословником о раду Школског одбора 

 

                                                                                                 Председник Школског одбора:  
Милан Тановић  
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5.3 Програм рада помоћника директора 
 
 

ПРОГРАМ РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ДРАГАНЕ ЈЕГДИЋ ЗА ШКОЛСКУ 
2022/2023 ГОДИНУ 

Активности 
Сарадници у 
реализацији 

Време реализације 

Организовањеваспитно-образовног рада 
Директор,  
стручни 
сарадници 

Током школске 
године 

Усклађивањераспореда редовне, додатне, 
допунске наставе, слободних актоивности  и 
изборнихпредмета 

Директор, 
наставници, 
стручни 
сарадници 

септембар 

Послови на изради Годишњег програма рада 
школе и Извештаја   

Стручни 
сарадници, 
директор, 

септембар 

Надзор техничке организације и реализације 
наставе 

Директор 
Током школске 
године 

Праћење и прослеђивање законских промена 
Директор, 
секретар 

Током школске 
године 

Праћење реализације наставе у школи 
Директор, 
 стручни 
сарадници 

Током школске 
године 

Рад са стручним активима 
Чланови 
стручних актива 

Током школске 
године 

Координација рада школских тимова 
Чланови 
школских тимова 

Током школске 
године 

Анализа успеха и владања ученика 

Директор,  
стручни 
сарадници, 
наставници 

Током школске 
године 

Преглед школске документације 
Стручни 
сарадници 

Током школске 
године 

Учествује на пословима реализације мера за 
побољшање успеха  ученика 

Стручни 
сарадници, 
наставници 

Током школске 
године 

Прати остваривањепрограмских садржаја 
Стручни 
сарадници 

Током школске 
године 

Остали послови по налогу директора 

Директор,  
стручни 
сарадници, 
наставници, 
ваннаставно 
особље 

Током школске 
године 

Припреме за полагање пробног завршног испита  
ученика осмог разреда 

Директор,  
стручни 

март 
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ПРОГРАМ РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЂУРЂИЦЕ МИШИЋ ЗА ШКОЛСКУ 
2022/2023 ГОДИНУ 
 

Активности 
Сарадници у 
реализацији 

Време реализације 

Учествовање у организацији васпитно-
образовног рада и праћење реализације наставе 
у школи 

директор, 
помоћници 
директора 
стручни 
сарадници 

током школске године 

Послови на изради Годишњег извештаја  о раду 
школе за 2021-2022 

психолог 
председници 
стручних актива,  
тимова, стручних 
већа, наставници 
 

септембар 

Унос података у ЈИСП за школску 2022/2023  
годину: 

 контрола постојећих и креирање нових ЈОБ-
ова  за ученике 

 увоз ЈОБ-ова  у ЕС дневник за прве разреде 
 у сарадњи са координаторима ЕС дневника 

дефинисање у ЈИСП-у и увоз и додељивање  
одељењима и ученицима планова и 
програма наставе и учења 

 преглед уговора свих запослених, унос 
нових уговора и по потреби исправка уноса  
постојећих уговора 

 унос података за ЦЕНУС извештаје 
 

директор, 
помоћници 
директора, 
секретар 

септембар 
 
 
 
 
 
 
током школске године 
 

сарадници, 
наставници 

Припреме за полагање завршног испита  ученика 
осмог разреда 

Директор,  
стручни 
сарадници, 
наставници 

мај,август 

Организује припремну наставу, поправне и 
разреднеиспите ученика  

Директор,  
стручни 
сарадници, 
наставници 

мај,август 

Учествује у подели предмета и одељења за 
наредну школску годину 

Директор, 
 стручни 
сарадници,  
активи 

август 
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 унос и корекција података у ЈИСП-у 
 

Евидентирање и слање података Школској 
управи о броју COVID позитивних ученика и  
запослених 

директор, 
одељењске 
стрешине, 
секретар 

током школске године 

Пружање подршке при прикупљању података, 
анализи и изради извештаја за Школску управу,  
Покрајински секретатријат,  Министарство 
просвете и друге органе надлежне за 
образовање 

директор, 
помоћници 
директора 
стручни 
сарадници 
наставници 

током школске године 

Прослеђивање законских промена, и текућих 
информација важних за реализацију и 
несметано одвијање наставног процеса и 
активности у установи 

 праћење и прослеђивање законских промена 
и стручних упутстава МПНТР и  ШУ 

 информација од важности за организацију 
васпитно-образовног рада 

 обавештавање и информисање о текућим 
питањима 

 конкурси, такмичења, обуке и другo 

директор, 
секретар, 
помоћници 
директора 
стручни 
сарадници 

током школске године 

Организација и вођење Одељењских и 
Наствничких већа  

директор, 
помоћници 
директора 

током школске године 

Пружање подршке при  организацији рада 
стручних актива, већа и тимова 

чланови 
стручних актива,  
чланови 
школских 
тимова, чланови 
стручних већа 

током школске године 

Прикупљање, анализа података и унос података 
о бесплатним уџбеницима у програм Доситеј  

директор,  
помоћници 
директора 
наставници 

Април 

Праћење  анализе уџбеника по стандардима 
квалитета, изабора уџбеника  и унос података о 
изабраним уџбеницима у  програм Доситеј 

директор,  
помоћници 
директора 
наставници 

Април 

Праћење, прикупљање података и анализа 
успеха и владања ученика, креирање извештаја 
на кварталном и полугодишњем нивоу о успеху 
и владању ученика и представљање извештаја 
Наставничком већу 

директор,  
стручни 
сарадници, 
наставници 

током школске године 

Праћење остваривање програмских садржаја 
стручни 
сарадници, 

током школске године 
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помоћници 
директора 

Припреме за полагање пробног завршног 
испита  ученика осмог разреда 

директор,  
помоћници 
директора 
стручни 
сарадници, 
наставници 

март 

Припреме за полагање завршног испита  
ученика осмог разреда 

директор,  
помоћници 
директора 
стручни 
сарадници, 
наставници 

мај,август 

Учествовање у организацији припремне 
наставе, поправне и разредне испите ученика  

директор,  
помоћници 
директора 
стручни 
сарадници, 
наставници 

мај,август 

Учествовање у подели предмета, одељења, 
формирању тимова, актива и осталим 
припремама за наредну школску годину  

директор, 
помоћници 
директора 
 стручни 
сарадници,  
активи 

Август 

Остали послови по налогу директора 

директор,  
помоћници 
директора 
стручни 
сарадници, 
наставници, 
ваннаставно 
особље 

током школске године 

 

ПРОГРАМ РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ВАЊЕ НЕДИЋ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 
ГОДИНУ 
 

Активности 
Сарадници у 
реализацији 

Времере ализације 

Израда распореда часова за школску 2022-2023 помоћник август 
Организација и праћење дежурства наставника 
и учитења у парној смени 

помоћник Током школске године 

Организовањеваспитно-образовнограда 
Директор,  
стручнисарадниц
и 

Токомшколскегодине 

Усклађивањераспоредаредовне, додатне, Директор, септембар 
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допунскенаставе, слободнихактоивности и 
изборнихпредмета 

наставници, 
стручнисарадниц
и 

Праћењереализацијенаставе у школи 
Директор, 
стручнисарадниц
и 

Токомшколскегодине 

Радсастручнимактивима 
Члановистручних
актива 

Токомшколскегодине 

Координацијарадашколскихтимова 
Члановишколски
хтимова 

Токомшколскегодине 

Организација такмичења као школа домаћин помоћник јануар 
   

Припремезаполагањепробногзавршногиспитау
ченикаосмогразреда 

Директор,  
стручнисарадниц
и, наставници 

март 

Припремезаполагањезавршногиспитаученикаос
могразреда 

Директор,  
стручнисарадниц
и, наставници 

мај,август 

Организујеприпремнунаставу, поправне и 
разреднеиспитеученика 

помоћник Јануар 

Организујепоправне и разреднеиспитеученика 
Помоћник 
Стручни 
сарадници 

август 

Учествује у поделипредмета и 
одељењазанареднушколскугодину 

Директор, 
стручнисарадниц
и,  
активи 

август 

Израда распореда наставе и организација 
дежурства наставника за наредну годину 

Стручни 
сарадници 

август 
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5.4 Програм рада савета родитеља 
 
ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА  ОШ ,, МИХАЈЛО ПУПИН,, У ВЕТЕРНИКУ ЗА 
ШКОЛСКУ 2022/23. 

 
АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Први састанак  
    
                1. Усвајање записника са прошлог састанка  

    2. Избор Председника Савета родитеља  
3. Избор Потпредседника Савета родитеља  и 
записничара 

                4. Избор представника родитеља у Школски 
одбор  

                5. Избор представника родитеља деце са 
посебним потребама 

                 6. Усвајање Извештаја о раду Савета 
родитељаза школску 2021/22 
                7. Усвајање програма рада Савета родитеља 

за школску 2022/2023 
8. Разматрање извештја о раду директора 
школе за школску 2022/3 
9. Разматрање годишњег Извештаја о 

раду школе за 2021/2022 

10. Разматрање Годишњег плана рада школе 
за школску 2022/2023 
11. Избор представника родитеља у тим за 
самовредновање         
12. Надлежности Савета родитеља 
13. Упознавање Савета родитеља са 
Правилником  о мерама , начину и поступку 
заштите и безбедности деце и ученика за 
време боравка у Школи и свих активности 
које организује  ОШ ,, Михајло Пупин,, у 
Ветернику. 
14 . Ангажовање  обезбеђења   
15. Разно        

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Председник, 
Директор, 
помоћник, 
педагог, , 
секретар 

 
 
 
 
 
 
септембар 2022. 
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Други састанак                      
    

1.    Успех ученика на првом тромесечју  
  

2.    Организација припрема за полагање завршног 
испита      

    
3.    Извештај о самовредновању и Акциони план      
4.    Разно 

 
 
 
 

 
помоћник 
директора,  
педагог, 
учесници 

 
 
децембар 2022. 

Трећи састанак 
 

1. Успех на крају полугодишта  
2. Реализација Акционог плана  

3. Здравствено стање ученика, извештај   
4. Професионална оријентација, припрема за 
упис у средње школе   
5. Разно 

   
 

педагог, 
наставник 
физичког 
васпитања, члан 
Тима за 
професионалну 
ооријентацију,  

 
 
 
март 2023. 

Четврти састанак 
1. Успех на крају трећег тромесечја 

  
2. Припрема за завршни испит   

            3.    Разно 

              Мај 2023 
психолог,  
 
председник, 
директор, 
учесници 
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6 Облици образовно васпитног рада 
 

 За школску 2020/2021. годину сачињени су планови редовне, допунске, изборне 
наставе и додатног рада на основу Правилника о наставном плану и програму основног 
образовања и васпитања (Службени гласник – Просветни гласник РС бр. 10/04, 12/04, 20/04, 
1/05, 7/05, 8/05, 3/06, 6/06, 7/06, 9/06, 15/06, 6/07, 7/07, 2/08, 5/08, 6/09, 2/10, 7/10, 3/11, 1/13, 
4/13, 8/13, 14/13, 11/14, 11/16, 6/17, 8/17, 9/17, 10/17, 3/18) и образовних стандарда за крај 
основног образовања и крај првог циклуса.  

Глобални планови наставног рада чине саставни део Годишњег плана рада школе – 
анекс.  

АНЕКС  

Планови су прилагођени Правилнику о посебном програму образовања и 
васпитања у ванредним условима 

Од 5-8 разреда део часова из свих предмета се изводи он лине преко Гугл 
учионице.  

Часови верске наставе за 7 и 8 разред се изводе он лине.  

Часови верске наставе за 2 разред се изводе он лине.  

Часови слободних наставних активности од 5-8 разреда се изводе он лине. 

Часови грађанског васпитања се изводе он лине.  

Напомена: Анекс се односи само уколико дође до погоршања епидемиолошке ситуације и 
спровођење мера Министарства Просвете и здравља. 

 

6.1 Редовна настава 
 

 Наставник је обавезан да сачини глобални (годишњи) и оперативни план рада до 15. 
септембра. Наставници су обавезни  да сачине Школски програм до 1. јула – 2 месеца пре 
почетка школске  године у којој ће се примењивати.  

Глобални (годишњи) план рада мора садржати следеће елементе: циљеве и задатке 
наст. предмета, оперативне задатке за одређени разред, редни број теме, назив теме, број 
часова по теми, број часова за обраду, за утврђивање и других типова часова – по теми и 
укупно. Саставни део глобалног плана су и образовни стандарди, који се могу унети у виду 
шифре или пуног текста. 

Оперативни (тематски) план рада представља даљу дидактичко –  методичку разраду 
наставних тема на наставне јединице према хронолошком редоследу реализације. Поред 
редног броја теме и наставне јединице, мора обухватити назив наст. јединице, тип часа, 
место извођења, планиране стратегије учења, корелацију и активности ученика.  

Планирање наст. часа спада у део микропланирања наставе и представља даљу 
операционализацију глобалног и тематског плана. Припрема за час треба да обухвати: назив 
наст. предмета, наст. јединице, разред и одељење, тип часа, циљ и задатке часа, односно 
исходе учења, међупредметне компетенције, артикулацију часа у тезама (са аспекта 
активности ученика), облике, методе и средства рада, корелацију са другим наст. 
предметима, изворе за ученике и наставника... Припрема треба да садржи диференциране 
задатке. Део припреме су и облици индивидуализовованог рада са ученицима, као и 
образовни стандарди.  Саставни део припреме је и самокритички осврт наставника на 
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реализовани наставни час. Уз корекције, припреме (по истом програму) се могу користити 
више година.    

 
 

6.2 Допунска настава 
 

 Допунска настава се организује за ученике који заостају у савлађивању наставног 
градива, за све предмете и разреде (I-VIII). Допунска настава је обавезна за ученике који су 
упућени да је похађају од стране предметног наставника или одељењског већа. Извођење 
допунске наставе врши се у току целе школске године са недељним фондом од 1 часа, а 
годишњим од 36 часова.Школа је у обавези да за време трајања зимског распуста организује 
допунску наставу за ученике који заостају у савлађивању наставног градива. Са допунском 
наставом се почиње чим се код неких ученика уоче тешкоће у раду, а ученици се укључују 
повремено, док им је такав вид помоћи потребан. Допунска настава је искључиво 
индивидуализована. Када савладају тешкоће, престају са допунском наставом, а у редовној 
настави се остварује диференцирани приступ.  

Евиденција о реализацији допунске наставе води се у дневницима осталих облика 
васпитно- образовног рада за сваки разред.  Планови допунског рада су саставни део 
Школског програма. 

 

6.3 Припремна настава 
 

 За ученике упућене на разредни и поправни испит, школа организује припремну 
наставу. Циљ ове наставе је да се помогне ученицима који су неоцењени или оцењени 
недовољном оценом да постигну успех на разредном и поправном испиту. Припремна 
настава организује се у августу, пет дана пре почетка испитног рока, са по два часа дневно. 
Рад је индивидуализован. Припремна настава организује се и за ученике осмог разреда са 
циљем оспособљавања за успешно полагање завршног испита – са фондом 10% од годишњег 
фонда часова (по предмету).  

 

6.4 Додатни рад 
 

Додатни рад се организује за ученике од IV до VIII разреда који испољавају посебне 
склоности, интересовања и способности за поједине наставне предмете. У додатни рад 
ученици се укључују добровољно, а могу бити ангажовани у додатном раду само из једног 
наст. предмета. Идентификацију ученика за додатни рад врше предметни наставници и ППС, 
а рад са њима је индивидуалан или у малим групама. Планови додатног рада су саставни део 
Школског програма. 
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6.5 Испити 
 
Испити у основној школи су поправни, разредни, испити из страног језика и испити које 
полажу ученици којима је престала обавеза похађања школе. 
Рокови полагања: 
Разредни испити – редовни ученици VIII разреда у мајско – јунском, а остали ученици у 
јунском испитном року. 
Испити из страног језика – у септембарском и јунском испитном року. 
Поправни испити – ученици VIII разреда у јунском, а ученици осталих разреда у 
августовском испитном року. 
Испити за ученике којима је престала законска обавеза похађања школе – полажу испит из 
предмета у августовском, септембарском, новембарском, фебруарском и априлском 
испитном року. За полагање овог испита ученик, односно његов родитељ или старатељ, 
подносе писмени захтев директору школе. 
 

6.6 Индивидуализован рад 
  

 Због ограничених ефеката једнаког третмана сваког ученика или усклађивања наставе 
према ''просечном ученику'', јавља се потреба за индивидуализованим приступом у настави. 
С обзиром на велике индивидуалне разлике међу ученицима (у погледу способности, 
мотивације, особина личности, интересовања, претходних знања, изграђености радних 
навика, начина учења итд), њихове потенцијале могуће је развијати само различитим 
облицима, методама, средствима и садржајима рада.  

 Индивидуализована настава је екстремни облик диференцијације наставе, тако да је 
учење подешено индивидуалним особинама појединца. Да би индивидуализована настава 
била ефикасна, наставник треба добро да упозна ученике путем разговора и посматрања уз 
систематско бележење података, али и коришћењем анкета, скала, тестова, чек листи итд. 
Потребно је анализирати одговоре ученика и начињене грешке, како би се што прецизније 
утврдила врста садржаја и ниво захтева који погодује развоју ученика. Добра евиденција 
запажених карактеристика у виду досијеа ученика, портфолиа и сл. омогућиће ефикасније 
прилагођавање индивидуалним потребама детета.  

 Индивидуализација наставе је обавеза наставника, што значи да се већ у припреми за 
наставни час мора утврдити на који начин ће се достићи циљеви код појединих ученика. 
Етапе индивидуализације наставе су:  

1. Идентификовање индивидуалних разлика међу ученицима путем:  

-посматрања и праћења развоја (досије, белешке, протоколи) 

-анализе писмених, усмених и практичних облика изражавања ученика (писмени задаци 
и вежбе, домаћи задаци, продукти рада, одговори ученика...) 

-инструмената објективног вредновања (тестови знања, тестови способности, скале, 
упитници, инвентари радних навика, интервју...) 

2. Избор предмета и садржаја који ће бити обрађени на индивидуализовани начин  

3. Избор облика индивидуализације, што зависи од природе садржаја и циљева 
који се желе остварити  

4. Етапа припреме и планирања (избор наставних средстава, израда потребних 
дидактичких материјала, утврђивање поступка праћења и вредновања рада)  
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5. Сам ток индивидуализоване наставе  

6. Прикупљање података о резултатима рада и њихова анализа   

Најпознатији облици индивидуализације наставе су наставни листићи, 
индивидуализација у програмираној настави и индивидуализација помоћу компјутера.  

 

Школа реализује и индивидуални образовни план – ИОП. То је посебан документ којим 
се планира додатна подршка у образовању и васпитању за одређеног ученика. Циљ ИОП-а је: 

— Оптималан развој детета 

— Укључивање у вршњачки колектив  

— Остваривање исхода ОВ рада 

— Задовољавање ОВ потреба детета  

 Школа може реализовати: 

ИОП1 – прилагођавање начина рада и услова у којима се изводи ОВ рад  

ИОП2 – прилагођавање и измена садржаја ОВ рада, исхода и стандарда постигнућа  

ИОП3 – обогаћивање и проширивање садржаја ОВ рада за дете са изузетним                      
способностима  

 Садржај ИОП-а је одређен прописаном евиденцијом/обрасцем који обухвата: 

-Детаљан опис актуелне образовне ситуације детета по областима развоја: учење, 
комуникација, самосталност и брига о себи, социјални развој и утицај спољашњег окружења 
на учење 

-Јаке стране детета – вештине, интересовања, области развоја у којима је дете 
најуспешније  

-Потребе за подршком – области развоја у којима је детету потребно подстицање и 
помоћ  

-Прецизне, мерљиве и реалне циљеве који се планирају у одређеном временском 
периоду 

-Активности којима ће се планирани циљеви остварити  

-Облике, садржаје и учесталост подршке детету  

-Сагласност родитеља на израду и спровођење ИОП-а  

-Остале податке   

 

ИОП доноси Педагошки колегијум, на предлог Стручног тима за инклузивно 
образовање, односно Тима за пружање додатне подршке детету.  

ПЛАН ИЗРАДЕ ИОП 
 
 
ИОП се израђује за децу са сметњама у развоју за коју се реализована индивидуализација 
наставе показала недовољно ефикасном. Деца са сметњама у развоју су: 
 
Деца са сметњама у телесном, менталном и сензорном развоју  
Деца са поремећајима понашања 
Деца са тешким хроничним обољењима и деца на дуготрајном болничком или кућном 
лечењу  
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Деца са емоционалним поремећајима  
 Деца из социјално, културно и материјално депривираних средина 
 Деца без родитељског старања 
 Злостављана деца 
 Избегла и расељена деца  

 
Даровита деца  имају право на рад по ИОП-у са обогаћеним садржајима.  

 
Дете са сметњама у развоју је дете које ''има тешкоће у развоју и није у могућности да 

постигне или одржи задовољавајући ниво здравља и развоја или чије здравље и развој 
могу значајно да се погоршају без додатне подршке или посебних услуга у области 
здравствене заштите, рехабилитације, образовања, социјалне заштите или других облика 
подршке''.  

 
За успешно образовање деце са сметњама у развоју, одлучујуће су модификације / 

адаптације у неколико области: 
 Физичкој средини / окружењу  

 Наставном плану и програму  

 Наставним помагалима / материјалима / уџбеницима 

 Методама рада  

 Дневном распореду / организацији наставе 

 Начину провере наученог  

 
Све модификације и адаптације треба да буду дискретне, нестигматизујуће.  
 

 За ефикасан рад са децом са сметњама у развоју, школа сарађује са стручњацима 
локалне заједнице (олигофренолог, логопед, сурдолог, тифлопедагог, дечји неуропсихијатри, 
педијатри и др.) и интензивну сарадњу са родитељима ученика на реализацији 
индивидуалних образовних планова.  
 
 Индивидуални образовни план је писани документ који покрива области академских и 
ванакадемских знања и вештина, заснива се на динамичкој процени актуалног и планираног 
нивоа знања и вештина, и у ком је дефинисан ниво и врста подршке која је детету потребна у 
учењу и школском животу.  
  



150  

ПРОЦЕДУРА ПОСТУПАЊА У ИЗРАДИ ИОП-а  
 

1.  ПРОЦЕНА ПОТРЕБА УЧЕНИКА  наставник, стручни сарадник, родитељ 

2.  
ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИОП 
ДИРЕКТОРУ ШКОЛЕ  

стручни тим за ИО 

3.  
ОБАВЕШТАВАЊЕ РОДИТЕЉА О 
ПОДНЕТОМ ПРЕДЛОГУ 

директор 

4.  
САГЛАСНОСТ РОДИТЕЉА НА ИЗРАДУ 
ИОП – а 

родитељ 

5.  
РЕШЕЊЕ ДИРЕКТОРА О ФОРМИРАЊУ 
ИОП ТИМА 

директор 

6.  
ИЗРАДА ПЕДАГОШКОГ ПРОФИЛА И 
ИОП-а 

тим за додатну подршку (ИОП тим) 

7.  
САГЛАСНОСТ РОДИТЕЉА НА 
СПРОВОЂЕЊЕ ИОП-а 

родитељ 

8.  УСВАЈАЊЕ ИОП-а педагошки колегијум 

 
САДРЖАЈ ИОП-а 
 
 Садржај ИОП-а је одређен прописаном евиденцијом/обрасцем који обухвата: 
 

1) Детаљан опис актуелне образовне ситуације детета по областима развоја: учење, 

комуникација, самосталност и брига о себи, социјални развој и утицај спољашњег 

окружења на учење 

2) ''Јаке стране'' детета – вештине, интересовања, области развоја у којима је дете 

најуспешније  

3) Потребе за подршком – области развоја у којима је детету потребно подстицање и 

помоћ  

4) Прецизне, мерљиве и реалне циљеве који се планирају у одређеном временском 

периоду 

5) Активности којима ће се планирани циљеви остварити  

6) Облике, садржаје и учесталост подршке детету  

7) Сагласност родитеља на израду и спровођење ИОП-а  

8) Остале податке   
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6.7 Изборна настава 

 
 

Планови изборне наставе саставни су део ГПРШ и налазе се у прилогу.  

Предмет: Разред: Број 
група: 

Име и презиме 
наставника: 

Руски језик V 
VI 
VII 
VIII 

4 
4 
4 
4 

Сања Пушић 

Немачки језик V 
VI 
VII 
VIII 

4 
4 
4 
4 

Биљана Гагић 
Катја Гргић 
Душка Којић 

Физичке активности 5 
6 

4 
4 

 
Дејан Ђоровић 
 

Грађанско васпитање I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Учитељи нижих 
разреда 
 
 
 Јована Барбуловић 
Катја Гргић 
 

Верска настава I-VIII 29 Раденко Рајлић,  
Немања Миливојевић  

Информатика и 
рачунарство 

5 
6 
7 
8 

 
8 
8 
10 
7 

Биљана Јовановски 
Милена Љубинковић 
Ђурђица Мишић  
Александар Стојичић 

Слободне наставне 
активности 

5,6,7,8 16 Наставници 5, 6, 7,8 
разреда 
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6.8 План школских такмичења 
 

Р.б. НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА: 

РАЗРЕДИ 
ОБУХВАЋЕНИ 
ПРИПРЕМОМ ЗА 
ТАКМИЧЕЊЕ: 

1. Српски језик 

 Јована Барбуловић 
Зорица Жигић 
Наталија Ласица 
Сандра Станар 

5,6,7,8, 

2. Немачки језик 
Катја Гргић 
Душка Којић 

8 

3. Енглески језик 
Наташа Петровић 
Тања Радосављевић 
 

8 

4. Математика 

Учитељи четвртог разреда и 
Андреј Трифковић 
Вања Недић 
Милена Љубинковић 
Биљана Јовановски 

4,5,6,7,8 

5. Биологија 
Вера Ковач 
Олгица Радишић 
Снежана Марковић 

5,6,7,8 

6. Хемија 
Татјана Варагић 
Наташа Михајлов 

7,8 

7. Физика 
 
Јасмина Мркић 
 

6,7,8, 

8. 
Техничко 
образовање 
 

Борко Ковачић 
Jелена Јанков, 
Павле Пејак  

5,6,7,8 

9. 
Информатика и 
рачунарства 

Милена Љубинковић 
Биљана Јовановски 
Александар Стојичић 
Ђурђица Mишић 

8 

10. Историја 
Жана Симић 
Саша Ерцег 

5,6,7,8 

11. Географија Горан Субашић 5,6,7,8 
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Снежана Матковић 

12. Ликовна култура Весна Милинковић 5,6,7,8 

13. 

Физичко васпитање   

Атлетика  Никола Пантелић 5,6,7,8 

Одбојка  Светлана Швоња 5,6,7,8 

Гимнастика Никола Пантелић 5,6,7,8 

Фудбал 
Светлана Швоња 
Дејан Ђоровић 
Никола Пантелић 

5,6,7,8 

Кошарка 
Светлана Швоња 
Дејан Ђоровић 
Никола Пантелић 

5,6,7,8 

Рукомет 
Светлана Швоња 
 

5,6,7,8 

Игра „између 4 
ватре“ 

Светлана Швоња 
 

5,6,7,8 

 
 

6.9 Остали облици васпитно-образовног рада 
 

 

 
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА 
 
Одељењски старешина  руководи радом у одељењу. Наглашена је његова улога у васпитном 
раду. Одељењски старешина координира рад ученика, наставника, родитеља, стручних 
сарадника и др.   
 
У ОДНОСУ НА УЧЕНИКА - ПОЈЕДИНЦА: 

1. Пријем и помоћ у адаптацији на школску средину 
2. Прикупљање релевантних података о ученику (од родитеља, лекара, наставника, 

педагошко- психолошке службе и др.) 
3. Систематично бележење података о развоју и школском напредовању ученика 
4. Посматрање понашања ученика у школи и ваншколским активностима 
5. Саветодавни рад у решавању школских проблема 
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6. Примена мотивационих васпитних средстава у подстицању позитивног и спречавању 
негативног понашања 

7. Решавање конкретних проблема ученика из одељења 
8. Реализација активности на превенцији насиља и реинтеграцији ученика који врше 

насиље у вршњачку заједницу  
9. Брига о свим видовима безбедности , здравственом стању и физичком развоју 
10. Интензивна сарадња са стручном службом ради подстицаја активности са даровитим 

ученицима и  ученицима који имају сметње у учењу и понашању  
11. Подстицати коришћење ефикасних критеријума вредновања и повратне информације 

ученику 
12. Подстиче професионални развој ученика кроз наставне и ваннаставне активности 
13. Иницирање израде индивидуалног образовног плана  
14. Израда анализе успеха ученика 

 
 
У ОДНОСУ НА ОДЕЉЕЊСКУ ЗАЈЕДНИЦУ: 

1. Помоћ у адаптацији нових ученика 
2. Организовање учења, игре и рада 
3. Изграђивање имиџа одељењске заједнице (амблем, симбол, име) и осећања 

припадности колективу,одабир нај-фер друг одељења 
4. Реализовање одређених програма рада са одељењском заједницом 
5. Активности на стварању здравог језгра одељења 
6. Помоћ у организовању одељењске заједнице 
7. Подстицање одељењске заједнице у креирању програма рада ОЗ 
8. Укључивање одељења у шире активности школе 
9. Организовање екскурзија и излета 
10. Укључивање стручних лица из друштвене средине у сарадњу са ОЗ (уметници, 

новинари, лекари, јавне личности) јер школа треба да буде ''отворен систем'' 
11. Укључивање ученика у културно - уметничка друштва, дечије и омладинске 

организације, библиотеке и др.  
 

 
 
 
У ОДНОСУ НА РОДИТЕЉЕ: 

1. Упознавање родитеља, породичног амбијента, прикупљање података неопходних за 
сарадњу 

2. Информисање родитеља о њиховим правима и обавезама у односу на школовање и 
школу њиховог детета 

3. Организовање родитељских састанака (одељењских и групних) – тематских, 
редовних, ванредних 

4. Подстицање родитеља на индивидуалне контакте са одељењским старешином и 
наставницима 

 
5. Информисање родитеља о важним активностима школе 
6. Укључивање родитеља у планиране активности школе, нарочито у активности о улози 

менталног здравља породице,школе и других институција у превенцији насиља 
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7. Организовање заједничких разговора са наставницима и родитељима  
8. Укључивање родитеља у решавање материјалних проблема школе и активирање на 

побољшању материјално - техничких услова за реализацију наставе 
 
У ОДНОСУ НА СТРУЧНЕ ОРГАНЕ: 

1. Учешће у изради Годишњег плана рада школе 
2. Израда Програма рада одељењског старешине 
3. Остваривање увида у редовност наставе 
4. Брига о оптерећености ученика 
5. Сарадња са наставницима у вези са избором ученика за такмичење 
6. Размена мишљења и усаглашавање ставова са наставницима у доношењу одлука о 

изрицању васпитних и васпитно – дисциплинских мера  
7. Учешће у идентификацији ученика за додатни рад и допунску наставу 
8. Учешће у идентификацији ученика којима је потребно образовање по ИОП  
9. Извештавање о раду одељењског старешине и постигнућима ученика  
10. Планирање, вођење и извештавање о раду одељењског већа 
11. Стручно усавршавање у оквиру одељењских и Наставничког већа 

 
У ОДНОСУ НА ПЕДАГОШКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1. Сарадња са директором школе и стручним сарадницима на плану уједначавања вођења 
педагошке документације 

2. Ажурно и прецизно вођење матичне књиге и ес дневника 
3. Савесно и садржајно вођење записника са састанака ОВ, родитељских састанака и 

других важних седница 
4. Вођење свеске одељењског старешине о раду са ученицима и сарадњи са родитељима  

 

6.10 Час одељенског старешине 
 

Унапређивање успеха у настави и другим ученичким активностима  
 
Разред Реализација тема за ЧОС 
I Шта је потребно за успешно учење; Како вежбамо читање и писање 
II Моје радно место за учење 
III Распоред активности у току дана 
IV Активно учење; Како учимо 
V Режим дана; Правилно коришћење уџбеника; Учење 
VI Технике понављања градива; научите да учите 
VII Усавршавајмо своје памћење 
VIII Постављање циљева 
Чување здравља, заштита и унапређивање животне средине  
 
Разред Реализација тема за ЧОС 
I Здрава храна сваког дана; Ко се воде не боји, са здрављем у љубави стоји; Баш је 

фина здрава средина; Хигијена руку (Саветовалиште) 
II Хигијена зуба; Ручак је био, а на ручку...; Мој однос према природи; Шта је лична 

хигијена и зашто је важна (Саветовалиште) 
III Чистоћа је пола здравља; 10 еколошких заповести; Правилна исхрана и физичка 
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активност (Саветовалиште) 
IV Пирамида активности; Болести прљавих руку; Добро дрво; Писмо индијанског 

поглавице; Пубертет и одрастање (Саветовалиште) 
V Правилно седењеЗдрава храна за боље оцене; Орална хигијена,Витамини и њихов 

значај за здравље; Планета затрпана смећем;Заштита од заразних болести 
VI Твоја исхрана си ти; Лична хигијена;Свака кап воде је драгоцена 
VII Болести дефицитарне исхране; Ефекти физичке активности; AIDS; Заштита 

репродуктивног здравља (Саветовалиште) 
VIII Болести суфицитарне исхране; Карактеристике адолесценције; Та прекрасна, 

плава планета 
Развијање хуманих међуљудских односа   
 
Разред Реализација тема за ЧОС 
I Моја породица; У кућици пријатељства,нај-фер друг одељења 
II Другарство је...; Језиком по разликама ;нај-фер друг одељења 
III Плусеви и минуси за пријатељство;Љубав је.., Свитац тражи пријатеље;нај-фер 

друг одељења 
IV Однос према другима; Симпатија; Разлике између раса и другарство,нај-фер друг 

одељења 
V Пријатељство; Умеш ли да чуваш тајну; Симпатија;нај-фер друг одељења 
VI Колико се познајемо с родитељима;  Има нас разних,нај-фер друг одељења 
VII Може ли се сукоб спречити; Толеранција; Имаш ли слуха за друге 
VIII Шта мислим о равноправности полова; Ни њима није лако... 
Васпитање у духу патриотизма и међународног разумевања  
 
Разред Реализација тема за ЧОС 
I Шта знам о месту у ком живим 
II Земља коју бих волео да посетим 
III Деца света и УНИЦЕФ 
IV Велики људи – деца жељна знања 
V Место у ком живим – некад и сад 
VI Историјске знаменитости моје домовине 
VII Лепоте наше земље: национални паркови 
VIII Спорт, спона међу народима 
Професионална оријентација   
 
Разред Реализација тема за ЧОС 
I Занимање мојих родитеља 
II Како путује писмо; Кад порастем бићу... 
III Препознај занимања 
IV Кад порастем, желим да будем... 
V Шта бих волео да будем кад порастем 
VI Визит карте 
VII  У свету вештина и способности; У очима других 
VIII Ранг – листа жељених занимања; Представљање програма и портфолија за 

ученике; У свету врлина и вредности; Самоспознаја-то сам ја; Образовни профили 
у средњим школама; Захтеви занимања-способности и контраиндикације; 
Критеријуми за избор школе; Припрема за реалне сусрете-остварујемо учење 
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путем реалних сусрета; Рефлексија учења путем реалних сусрета; Моја одлука о 
школи и занимању  

Активности у слободном времену  
 
Разред Реализација тема за ЧОС 
I Шта да радим кад ништа не радим 
II Помажем у кући 
III ТВ – стални гост у кући; Читалачка култура 
IV Лето – шта са слободним временом 
V Како проводимо слободно време; Мој хоби 
VI Шта ти ради телевизија 
VII Стил живота; Музика коју волим 
VIII Изабери фазон 
Превенција наркоманије и малолетничке делинквенције 
 
За све разреде обавезно је упознавање са правилима понашања у школи на почетку шк. године! 
Разред Реализација тема за ЧОС 
I Кад сам  у невољи помажу ми...; Опасности 
II Ко пуши здравље руши – у диму се гуши 
III Свако осећање је део мене; Правилна исхрана и физичка активност 

(Саветовалиште) 
IV Истражујемо дрогу и њено дејство на тело и психу; Пирамида активности; 

Пубертет и одрастање (Саветовалиште), 
V Превенција вршњачког насиља (Саветовалиште); 
VI Превенција пушења  (Саветовалиште); Пут у зависност-од пробача до зависника; 

Болести изазване алкохолизмом; Помозите, шта да радим? 
VII Ставови у односу на употребу алкохола и дроге; Знање о алкохолу и дрогама; 

Како одбити понуђену дрогу; Вредности; Стрес код тинејџера; Ефекти физичке 
активности; Упитник о пушењу   

VIII Ефекти пушења на организам; Социјални притисак; Изабери фазон; 
Самопоштовање 

Заштита деце од насиља, обука за безбедно понашање 
 
За све разреде обавезно је упознавање са правилима понашања у школи на почетку шк. године! 
Разред Реализација тема за ЧОС 
I Дете има права; Од куће до школе – понашање у саобраћају;  Картице од 1 до 6 

(прихватање различитости)     
II Решавамо проблеме; Деца морају бити опрезна са непознатим људима; Писана и 

неписана правила; Како реагујемо на насиље 
III Шта је насиље; Израда постера о дечјим правима; Освета; Кажњавање; Батине; 

Возић правила; Та тешка реч ''извини''   
IV Врсте права; Предрасуде и стереотипи; 20 ствари које можеш да урадиш уместо 

да одговориш силом; Заштита деце од злостављања   Циклус радионица „Основи 
безбедности деце“ 

V Понашање на спортским теренима; Како се доносе правила; Превенција 
вршњачког насиља (Саветовалиште); Делотворна комуникација-слушаш ли; Шта 
би ти урадио? 

VI Врсте права; Конфликт и мир (серија од 9 радионица); Препознавање трачарења 
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Циклус радионица „Основи безбедности деце“  
VII Заштита деце од занемаривања; Може ли се сукоб спречити; Заштита деце на 

интернету (Саветовалиште); Опасности од секти; Ја-поруке; Ризици и мере 
заштите на друштвеним мрежама    

VIII Предрасуде и стереотипи; Опасност од трговине људима; Реаговање у 
случајевима дигиталног насиља 

 
 

6.11 Слободне активности 
 
 
Слободне активности и ученичке организације обухватају активности ученика школе које им 
омогућавају да открију, задовоље и даље развијају интересовања, склоности и способности. 
У слободне активности укључени су ученици од I до VIII разреда.  
Подручја рада слободних активности су наставни предмети, радно производне и техничке 
делатности, културно - уметничке и спортско-рекреативне делатности.  
Ученици од првог до трећег разреда ће своја интересовања задовољити у оквиру одељенских 
заједница. 
Анкетирањем ученика утврђена су интересовања и у складу са њима формиране секције 

Назив секције: 
Разреди обухваћени 
радом: 

Годишњи 
фонд 
часова: 

Име и презиме 
наставника: 

Чувари природе V,VI 36 Снежана Марковић 
Олгица Радишић 

Креативна информатика V,VI 36 Ђурђица Мишић 
Александар Стојичић 

Вежбањем до здравља VI 36 Дејан Ђоровић 
Домаћинство VII,VIII 36 Наташа Михајлов 

Снежана Марковић 
Предузетништво- 
Постани програмер 

VII,VIII 36 Александар Стојичић 

 
 
 

 

6.11.1 Секција: Рукомет- мини рукомет 
 
 
 
 
Наставник – руководилац секције:  Светлана Швоња 
 
Одељења обухваћена 
радом секције: 

V, VI, VII, VIII  
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Број ученика: 16 

Број реализованих 
састанака: 

36 

Садржај рада: 

-развијање моторичких способности(брзина, кординација, 
ексклузивна снага) 
-технички елементи рукометне игре 
-тактика 
-такмичење 

Успеси у раду (такмичења, 
наступи, признања): 

-III место на Општинском (девојчице VI, VII и VIII разред) 

 
 Датум: 09.09.2022. 
 
Подносилац извештаја:  Светлана Швоња 
 
 
 

 

6.11.2 План рада скаут-ренџ у школској 2022/23 години 
 

Месец Активност Садржаји активности 

Срадња са осталим 
тимовима и већима у 
школи-корелација са 
наставним предметима 

Септембар 

Активности на 
формирању скаут ренџер 
патрола 

-Едукација за боравак у 
природи 
-Едукација за тимски рад 
-Едукација за припрему 
табора 

-Ученички парламент 
-Тим за информисање 
-Техничкоо образовање 
-Географија, природа и 
друштво 

Учешће на меморијалу 
„Браца Зимаров“ у 
Кикинди 

Реализација скаутских 
такмичарских активности 

ОИ „Прока С. Плави“ 
Кикинда 

Октобар 
Активности у оквиру 
Дечје недеље – Скаут 

Презентација рада 
Патрола у дворишту 

ДУНС и Дечји савез 
Новог Сада, Дечји 
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ренџер фест школе, 
Укључење ученика са 
сметњама у рад Патрола 

савез школе, Ученички 
парламент, 
Тим за ИО  

Смотра полетараца – 
Лимански парк 

Игре спретности и 
вештина 

СВ за физичко 
вапитање 

Патролна такмичења 

Такмичење у чворологији, 
подизању шатора, брзом 
везивању пертли  и брзом 
паљењу ватре 

Стручно веће за 
развојну наставу 

Организација Топо 
тренинга 

Школовање патрола за 
орјентиринг  

Техника и технологија, 
информатика, ПД 
„Нафташ“ 

Новембар-
децембар 

Учешће на Зимским 
радионицама 

Радионица за тајно писмо, 
бонсаи, макраме, 
пионирство, макетарство,  

Стручно веће за 
разредну наставу 

Поход – планини у походе 

Упознавање са поступком 
планирања и реализације 
похода, оријентација у 
простору и такмичење у 
познавању путних знакова 

Природа и друштво; 
историја; српски језик; 
географија; ликовна 
култура; планинарска 
секција 

Обележавање Дана сећања 
Гледање филма о 
активностима извиђача 
широм света 

Актив енглеског језика 

Јануар 
фебруар 

Организација Патролног 
тренажа 

Школовање вођа, 
организовање вршњачке 
подршке; 
Сарадња са другим 
Клубовима у окружењу 

Ученички парламент 

Еколошке активности 
Постављање хранилица за 
птице, разврставање 
отпада 

СВ за природне науке, 
чувари природе, 
биологија, 

Март- 
април 

Излети до Војвођанских 
двораца 

Посета делу војвођанских 
двораца 

У сарадњи са 
вероучитељима и 
СВРН 

Посета заштиђеним 
природним добрима у 
окружењу 

Изучавање БИО 
диверзитета и начини 
његове заштите 

Стручно веће за 
природне науке 

Шампионат у брзом 
везивању пертли 

Национално такмичење на 
свим нивоима од 
одељењског, преко 
разредног и школског до 
градског, регионалног и 
националног 

Стручно веће за 
разредну наставу 

Мај-јун 
„Упознај свој град некад и 
сад“, обилазак културних 
знаменитости 

Упознавање ближег 
околиша кроз акције 
илегалац у граду, трагом 
лисице и потрага за 

Историја, живот у 
прошлости, Природа и 
друштво 
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благом 

Јул- 
август 

Реализација летњих 
кампова животних 
вештина 

Практична примена 
стечених знања у школи и 
на скаутским 
активностима 

Стручно веће за 
разредну наставу, 
Ђачки парламент 

Током 
године 

Патролни састанци 
(једном недељно) 

Реализација програмских 
активности Скаут ренџера 
Србије 

Одељењске старешине 
и стручна већа 

 
Током године оствариће се сарадња са следећим организацијама и удружењима: 
 
Друштвом учитеља Новог Сада, Пењачки центар „Адреналин“, 

Дечјим Савезом, Аеро клуб „Нови Сад“ Ченеј, 

Соколксим Савезом, Адреналин парк „Земља чуда“, 

Покретом горана Србије,  Скијашки клуб „Бесна кобила“ Врање, 

Покретом горана Војводине, СОШО „Милан Петровић“, 

Покретом горана Новог Сада, СПЕНС, 

Планинарски клуб „НАФТАШ“, Куглана „ЖАБАЦ“, 

Црвени крст Нови Сад, Кинолошко друштво Футог, 

Инжењерима заштите животне средине, New entertiment, Novi Sad 

Национални парк „ФРУШКА ГОРА“, Мачевалачки клуб „ВОЈВОДИНА“ 

Национални парк „КОПАОНИК“, Музичка школа „До, ре, ми“ 

Национални парк „ЂЕРДАП“, Веслачки клуб „Данубиус 1885“ 

Национални парк „ТАРА“, Водовод Нови Сад 

Музеј Војводине, Метеоролошка станица Ченеј 

Стрељчким друштвом „Нови Сад 1023“, Коњички клуб Ченеј 

Стреличарским клубом „Нови Сад 2002“, „МАНЕУЛ“ 

Пеин бол клубом, Салаш 137 

Савез учитеља Србије, Фрушкогорска лугарница – Мала Ремета 

Дечјим Савезом Новог Сада, ОПЕНС – Нови Сад 

Ловачко друштво „СРНДАЋ“ Ветерник Пољопривредна школа Футог 

        Старешина ОИ „Ветерник 1923“ 
         Даница Коцевска 
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План активности  за школску 2022/23. годину 
Показна вежба спашавања у случају ванредне ситуације 
 

АКТИВНОСТИ ЦИЉ НОСИОЦ 
АКТИВНОСТИ 

1. Показна вежба спашавања у случају ванредне 
ситуације 
1.1. Упознавање наставног особља са одредбама 
школског Плана заштите од пожара  
1.2. Извођење показних вежби (редним путем) у свим 
одељењима школе – пролазак евакуационим путем, 
одлазак на евакуационо место и демонстрација поступка 
понашања приликом изласка из учионице, проласка кроз 
ходник и излазак кроз школска врата те одлазак на 
евакуационо место. 
1.3. Састанак Тима за безбедност и израда Елабората 
акције евакуације ученика, наставника и помоћног 
особља из објекта школе за случај ванредне ситуације 
(пожар, земљотрес, поплава, олуја ...) сходно одредбама 
школског Плана заштите од пожара 
1.4. Договор са Ватрогасноом јединицом Нови САд или 
Српско Руским хуманитарним центром из Ниша ради 
подршке извођењу показне вежбе евакуације ученика из 
опожареног објекта. 
1.5. Реализација Показне вежбе евакуације из 
опожареног објекта уз демонстрацију спашавања 
заробљених ученика на спратном делу коле. 
(Симулирало би се одсеченост једног одељења и 
немогућност његове евакуације противпожарним путем 
збох величине пожара и приступило би се спашавању 
ученика и наставника косим и вертикалним спустом уз 
употребу алпинистичке опреме) 
1.6. Демонстрација указивања прве помоћи повређенима 
1.7. Технички збор са приказом опреме за спасавање   
1.8. Демонстрација употребе ПП апарата , воде и пене за 
гашење пожара 
 

Увежбавање 
поступака 
евакуације ученика, 
наставника и 
помоћног особља из 
објекта школе за 
случај ванредне 
ситуације (пожар, 
земљотрес, поплава, 
олуја ...) сходно 
одредбама 
школског Плана 
заштите од пожара. 
 

Тим за 
безбедност у 
школи 
 
Школска Scout 
ranger патрола 
 
Јединица за 
заштиту и 
спасавање Нови 
Сад (ватрогасци) 
 
Српско руски 
хуманитарни 
центар из Ниша 

2. Показна вежба за употребу противпожарних (ПП) 
апарата 
2.1. Предавање наставном и ненаставном особљу о 
врстама пожара и средствима за њихово ефикасно 
гашење 
2.2. Информисање ученика од стране одељењских 
старешина о врстама пожара и средствима за њихово 
ефикасно гашење 
2.3. Састанак Тима за безбедност и израда Елабората 

Увежбавање 
поступака употребе 
противпожарних 
апарата (ПП) 
сходно одредбама 
школског Плана 
заштите од пожара. 

Тим за 
безбедност у 
школи 
 
Школска Scout 
ranger патрола 
 
Јединица за 
заштиту и 
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Показне вежбе за употребу противпожарних апарата 
(ПП) 
2.4. Реализација (извођење) Показне вежбе за употребу 
противпожарних апарата (ПП) 
2.4.1. Демонстрација ПП апарата (технички збор) 
2.4.2. Демонстрација начина употребе разних врста ПП 
апарата које школа користи у својој заптити од пожара 
(практично вежбање) 
2.4.3. Презентација нових видова ПП средстава за брзо 
гашење пожара 

спасавање Нови 
Сад (ватрогасци) 

 
 

 

6.11.3 Шампионат у брзом везивању пертли 

Везивање пертли представља једну од првих вештина које би један школарац 
требалодасавладаалиупракситонеполазибаш свакомзаруком.Тоодједном постаје 
ноћнамора,првозадетеондазародитељеалипонекадизанаставникекојипокушавају 
дарешепроблем.Идејазаовотакмичењедобијенајенаосновуједногистраживањакод ученика I 
и II разреда која је показала да преко 80% деце није умело да веже своје пертле па су 
прибегавали алтернативном решењу, коришћењуобуће са чичком не намеравајући да се 
ухвате у коштац са проблемом и немајићи жељу да савладају једну од основних животних 
вештина. Свесни чињенице да се у друштву (вршњачкој групи) 
најбржеинајбољерешавајупроблемиосмислилисутакмичењеубрзомвезивањупертли за 
ученике I и II разреда. За 6 година примене оваквог такмичења у преко 60 основних школа 
широм Србује у којима раде SCOUT RANGER секције, добијени су невероватни 
подаци.Свадецасунаучиладавезујупертле.Поученитимискуством,Тренингцентар„КОЦЕВС
КИ“ и Скаут ренџери Новог Сада, као идејни творци идеје, намеравају да Министаратву 
просвете РС предложе реализацију школског такмичења (Шампионата) у 
брзомвезивањупертликакобисвакашколабилауприлицидасвојимученицимапружи прилику 
да овладају овом вештином и добију свог ШАМПИОНА у БРЗОМ ВЕЗИВАЊУ 
ПЕРТЛИ.И овогодишњишампионатћебитиузнакуКоронеали смонашлиирешењезато. 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ШАМПИОНАТА 

Назив:Шампионатубрзомвезивањупертли 

Организатор:Тренингцентар„КОЦЕВСКИ“иSCOUTRANGERНови Сад 
Типтакмичења:индивидуални 
Категоријаучесника:ученициIиIIразредаОШ 
Календародржавања: 
Одељењскаиразреднатакмичења:упериодуод01.фебруарадо15.априла2023. 
Школскатакмичења: у периоду од 15. до30.априла 2023. 
Општинска такмичења: у периоду од 05. до 15. маја 2023. 
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Регионалнатакмичења:упериодуод20.до31.маја2023. 
Завршно такмичење: током Летњег кампа Скаут ренџера. 

 
 
ОДЕЉЕЊСКА/РАЗРЕДНАТАКМИЧЕЊА 

Утакмичењуучествују свиученициједног одељења такоштоћесепрвоодржати 
такмичења по групама а онда одељенско.Предуслов је да на такмичење сви дођу са 
обућомкојеимајупертле.Уколико неко није у могућности могуће је позајмљивање обуће за 
такмичење. 

Реквизити: 2 ђачке столице 

Такмичење се одвија у паровима по куп систему - бољи такмичар прелази у следеће 
коло.У случају непарног броја учесника (осим у првом колу) организовати репасаж са 
свим пораженима из тог кола којиће се међусобно такмичитии видети које 
најбољитеонпостајепарпоследњемнепарномтакмичару.Такмичењесеможеизводити у 
учионици, ходнику, холу, фискултурној сали или дворишту школе.Потребно је обележити 
једну стартну линију која је у исто време и циљна линија и у односу на њу, на растојању од 
3 m поставити две школске столице. Задатак такмичарског пара је да одвежу своје пертле 
на обе ципеле/патике,стану иза стартне линије и сачекају знак започетак такмичења. Након 
добијеног знака потребно је да у што краћем року истрче задату деоницу, подигну једну 
ногу на столицу вежу пертлу, у дупли машна чвор, затим то понове и са другом ногом 
након чега се најкраћим путем, што пре, враћају и прелазе 
циљнулинију.Победникјеонајтакмичаркојијеуспешновезаообепертлеикојијепрви 
прошаокрозциљ.Такмичење истогпара се понављадокједан од њихнепобеди3пута (највише 
5 понављања).Онај такмичар који је победио 3 пута одлази у следеће коло и такмичиће се 
са победником следећег пара. Стартни бројеви се добијају извлачењем из 
шеширанакончегасеформирајупаровиистартнелисте(1.са2.,3.са4.итакоредом). Уколико 
дође до ситуације да ученик/ца са последњим стартним бројем нема свог пара, 
самоупрвомколу, директно ће се квалификовати у следеће коло.Такмичење се понавља до 
тренутка док на стартној линији не остане само један пар који улази у финале.У 
полуфиналу се победник добија после 4 победе а у финалу после 5 победа.Сви 
полуфиналисти су се квалификовали за Школско такмичење.Победник одељенског 
такмичења добија диплому за најбољег везача пертли тог и тог одељења.Код већих школа 
могуће је по истом принципу организовати и разредна такмичења како би се добили 
појединачни победници по разредима.Због Корона мера одељењска такмичења се могу 
организовати и по групама тако да у завршницу одлазе по 4 најбоља у групи. 

ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА 

У школском такмичењу учествује по 4 најбоља такмичара из сваког одељења 
(полуфиналисти на одељењском такмичењу).Стартни бројеви се и овај пут извлаче из 
шешира и на основу њих се формирају такмичарски парови. 
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Такмичење се одвија у паровима по куп систему - бољи такмичар прелази у следеће 
коло.У случају непарног броја учесника (осим у првом колу) организовати репасаж са 
свим пораженима из тог кола којиће се међусобно такмичитии видети које најбољи те он 
постаје пар последњем непарном такмичару.И ово такмичење се може изводити у 
учионици, ходнику, холу, фискултурној сали или дворишту школе.Потребно 
јеобележитиједнустартнулинијукојајеуистовремеициљналинијаиуодносунању, на 
растојању од 5 m поставити две школске столице (или онолико столица колико има 
парова).Задатак такмичарског пара је да одвежу своје пертле на обе ципеле/патике, стану 
иза стартне линије и сачекају знак за почетак такмичења. Након добијеног знака 
потребноједауштокраћемрокуистрчезадатудеоницу,подигнуједнуногунастолицу, вежу 
пертлу у дупли машна чвор, затим то понове и са другом ногом након чега се најкраћим 
путем, што пре, враћају и прелазе циљну линију. Победник је онај такмичар 
којијеуспешновезаообепертлеикојијепрвипрошаокрозциљ.Такмичењеистогпара се 
понавља док један од њих не победи 3 пута (највише 5 понављања).Онај такмичар који је 
победио 3 пута одлази у следеће коло и такмичиће се са победником следећег пара. 
Стартни бројеви се добијају извлачењем из шешира након чега се формирају 
паровиистартнелисте(1.са2.,3.са4.итакоредом)водећирачунадаупрвомколуне 
будутакмичариизистогодељења.Уколикодођедоситуациједаученик/цасапоследњим 
стартним бројем нема свог пара, само у првом колу, директно ће се квалификовати у 
следећеколо.Такмичењесепонављадотренуткадокнастартнојлинијинеостанесамо један пар 
који улази у финале.У полуфиналу се победник добија после 4 победе а у 
финалупоске5победа.СвиполуфиналистисусеквалификовализаЗавршнотакмичење у Новом 
Саду. Победник школског такмичења добија диплому за најбољег школског везача пертли. 

ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА 

У општинском такмичењу учествује по 4 најбоља такмичара из сваке школе 
(полуфиналисти на школском такмичењу).Стартни бројеви се и овај пут извлаче из 
шешира и на основу њих се формирају такмичарски парови. 

Такмичење се одвија у паровима по куп систему - бољи такмичар прелази у 
следећеколо.Овотакмичењесеможеизводитиухолу,фискултурнојсалиилидворишту школе 
домаћина.Потребно је обележити једну стартну линију која је у исто време и 
циљналинијаиуодносунању,нарастојањуод10mпоставитидовољанбројшколских 
столицазасвеучесникетакмичења.Задатактакмичараједаодвежусвојепертленаобе 
ципеле/патике, стану иза стартне линије и сачекају знак за почетак такмичења. Након 
добијеногзнакапотребноједауштокраћем рокуистрчезадатудеоницу,подигнуједну ногу на 
столицу, вежу пертлу у дупли машна чвор, затим то понове и са другом ногом накончега 
сенајкраћимпутем,штопре,враћајуипрелазециљнулинију.Победник код 
свакогпарајеонајтакмичаркојијеуспешновезаообепертлеикојијепрвипрошаокроз 
циљ.Такмичење истог пара се понавља док један од њих не победи 3 пута (највише 5 
понављања).Онај такмичар који је победио 3 пута одлази у следеће коло и такмичиће се са 
победником следећег пара. Стартни бројеви се добијају извлачењем из шешира након чега 
се формирају парови и стартне листе(1. са 2., 3. са 4. и тако редом) водећи рачуна да у 
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првом колунебуду такмичари изисте школе. Уколико дођедо ситуације да ученик/ца са 
последњим стартним бројем нема свог пара, само у првом колу, директно 
ћесеквалификоватиуследећеколо.Уосталимколимарадисерепасажукојемучествују сви 
поражени из предходног кола и победник стиче право да настави 
такмичење.Такмичењесепонављадотренуткадокнастартнојлинијинеостанесамоједанпаркој
и улази у финале.У полуфиналу се победник добија после 4 победе а у финалу поске 5 
победа.Сви полуфиналисти су се квалификовали за регионално такмичење.Победник 
општинског такмичења добија диплому за најбољег везача пертли општине.Могуће је 
добијање и робне награде уколико се исте обезбеде од донатора. 

РЕГИОНАЛНА ТАКМИЧЕЊА 

У регионалном такмичењу учествује по 4 најбоља такмичара из сваке општине 
(полуфиналисти на општинском такмичењу).Стартни бројеви се и овај пут извлаче из 
шешира и на основу њих се формирају такмичарски парови. 

Такмичење се одвија у паровима по куп систему - бољи такмичар прелази у 
следећеколо.Овотакмичењесеможеизводитиухолу,фискултурнојсалиилидворишту школе 
домаћина.Потребно је обележити једну стартну линију која је у исто време и 
циљналинијаиуодносунању,нарастојањуод15mпоставитидовољанбројшколских 
столицазасвеучесникетакмичења.Задатактакмичараједаодвежусвојепертленаобе 
ципеле/патике, стану иза стартне линије и сачекају знак за почетак такмичења. Након 
добијеног знака потребно је да у што краћем року истрче задату деоницу,подигну једну 
ногу на столицу, вежу пертлу у дупли машна чвор, затим то понове и са другом ногом 
након чега се најкраћим путем, што пре, враћају и прелазе циљну линију.Победник код 
сваког пара је онај такмичар који је успешно везао обе пертле и који је први прошао кроз 
циљ.Такмичење истог пара се понавља док један од њих не победи 3 пута (највише 5 
понављања).Онај такмичар који је победио 3 пута одлази у следеће коло и такмичиће се са 
победником следећег пара.Стартни бројеви се добијају извлачењем из шешира након чега 
се формирају парови и стартне листе (1. са 2., 3. са 4. и тако редом) водећи рачуна да у 
првом колу не буду такмичари из исте општине. Уколико дође до ситуације да ученик/ца 
са последњим стартним бројем нема свог пара,само упрвом колу, директно ће се 
квалификовати у следеће коло.У осталим колима ради се репасаж у којем учествују сви 
поражени из предходног кола и победник стиче право да настави такмичење.Такмичење се 
понавља до тренутка док на стартној линији не остане само један пар који улази у 
финале.У полуфиналу се победник добија после 4 победе а у финалу поске 5 победа.Сви 
победници регионалих такмичења квалификовали су се за завршно такмичење. Победник 
регионалног такмичења добија диплому за најбољег везача пертли регије и робну награду и 
право бесплатног учешћа на десетодневном Летњем кампу Скаут ренџера у оквиру којег ће се 
организовати завршно такмичење. 
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ЗАВРШНО ТАКМИЧЕЊЕ 

На завршном такмичењу које ће се организовати у склопу Летњег кампа Скаут 
ренџера учествују победници свих Регионалних такмичења.Стартни бројеви се као и до 
сада извлаче из шешира и на основу њих се формирају такмичарски парови. 

Такмичење се одвија у паровима по куп систему - бољи такмичар прелази у следеће 
коло.Потребно је обележити једну стартну линију која је у исто време и циљна линија и у 
односу на њу, на растојању од 20m поставити довољан број школских столица за све 
учеснике такмичења.Задатак такмичара је да одвежу своје пертле на обе ципеле/патике, 
стану иза стартне линије и сачекају знак за почетак такмичења. Након добијеног знака 
потребно је да у што краћем року истрче задату деоницу,подигну једну ногу на столицу, 
вежу пертлу у дупли машна чвор, затим то понове и са другом ногом након чега се 
најкраћим путем, штопре, враћају и прелазе циљну линију. Победник код сваког пара је 
онај такмичар који је успешно везао обе пертле и који је први прошао кроз циљ.Такмичење 
истог пара се понавља док један од њих не победи 3 пута (највише 5 понављања).Онај 
такмичар који је победио 3 пута одлази у следеће коло и такмичиће се са победником 
следећег пара. Стартни бројеви се добијају извлачењем из шешира након чега сеформирају 
парови и стартне листе(1.са 2.,3.са 4.и тако редом).Уколико дође до ситуације да ученик/ца 
са последњим стартним бројем нема свог пара, само у првом колу, директно ће се 
квалификовати у следеће коло.У осталим колима ради се репасаж у којем учествују сви 
поражени из предходног кола и победник стиче право да настави такмичење.Такмичење се 
понавља до тренутка док на стартној линији не остане само један пар који улази у финале. 
У полуфиналу се победник добијапосле 4 победеа у финалу после 5 победа. Генерални 
победник завршног такмичења добија диплому за најбољег српског везача пертли и робну 
награду. 

Пријаве за учеснике Завршног такмичења требају бити послате на обрасцу Пријаве 
учесника која је саставни део овог елабората и требала би да буде достављена 
организатору најкасније до 15.06.2023.на mail: treningcentarkocevski@gmail.com 

Одговоре на сва пиитања идилеме можете добитикод организаторана телефоне 021 
3035785, 061 2890030 или 060 6062562 као и на горе поменутти mail. 

Организациони одбор 
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6.12 Слободне наставне активности за други циклус основног образовања 
 
5.РАЗРЕД 
1. Креативна информатика ( Ђурђица Мишић, Александар Стојичић) 
2. Чувари природе (Снежана Марковић, Олгица Радишић) 
6. РАЗРЕД  
1.Чувари природе (Снежана Марковић, Олгица Радишић) 
2. Вежбањем до здравља ( Дејан Ђоровић) 
3.Креативна информатика ( Ђурђица Мишић, Александар Стојичић) 
7.РАЗРЕД 
1. Домаћинство (Наташа Михајлов, Снежана Марковић ) 
2. Предузетништво- Постани програмер ( Александар Стојичић) 
8. РАЗРЕД 
1. Домаћинство (Наташа Михајлов, Снежана Марковић) 
2. Предузетништво- програмирање( Александар Стојичић) 
3. Енглески кроз забаву ( Наташа Петровић) 
 
 
 

6.13 Екскурзије 
 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛА У ПРИРОДИ, ЕКСКУРЗИЈА И ИЗЛЕТА 
 ШКОЛСКА 2022/23.ГОДИНА 
Тим чине: 
1. Душка Којић-координатор 
2. Немања Мијаиловић 
3. Жана Симић 
4. Јелена Јанков 
5. Сандра Станар 
6. Снежана Матковић 
Активности: 
1. Упознавање тима са Правилником о екскурзијама                                    - септембар 
2. Израда годишњег плана екскурзија, излета и школа у природи                 
- септембар 
3. Прављење плана пута                 
-   октобар, новембар 
4.  Израда предлога мера за унапређење екскурзија 
-   током године 
5. Сарадња са Тимовима, Активима и Стручним већима 
-   током године 
6. Сарадња са Одељењским већима 
 -  током године 
7. Израда извештаја о раду Тима за екскурзије 
-   јун 
           Екскурзија је облик образовно-васпитног рада, који се остварује ван 
школе.Приликом планирања  екскурзија и наставе у природи полази се од препоруке да се 
предност да одељењима четвртог и осмог разреда. Пре саме организације и релизацие 
ексурзија и наставе у природи водиће се ралуна да се поштује Правилник о  организацији и 
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остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи, као и Правилник оначину 
обављања организованог превоза деце. 
 Врста и дужина трајања ексурзија и наставе у природи ,као и сама релизација регулисана 
су Правилником о  организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној 
школи. 
Узимајући у обзир узраст ученика у одељењима првог циклуса биће релизовани излети и 
настава у природи,а  у одељењима другог циклуса једнодневне или дводневне екскурзије. 
 
Циљеви   наставе у природи су: 

– очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог 
правилног психофизичког и социјалног развоја; 

– стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и 
организовања и коришћења слободног времена; 

– проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном 
природном и друштвеном окружењу; 

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

– социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање 
толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу; 

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

– развијање способности сагледавања развоја привредних могућности краја, односно 
региона који се обилази. 

Садржаји наставе у природи остварују се на основу плана и програма наставе и 
учења из којег се издвајају они садржаји који су погодни за остваривање циљева и задатака 
наставе у природи, а одговарају условима у којима се она реализује. 

Циљ излета и  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. 

Све дестинације на којима ће се изводити екскурзије и настава  у природи налазе се у  
Р Србији. 

 Садржаји екскурзије у првом циклусу основног образовања и васпитања су 
посебно: 

– 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.); 
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– упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине (обилазак 
музеја, културно-историјских споменика, етно-села, спомен-кућа знаменитих људи – 
научника, књижевника, уметника, војсковођа, државника и др.); 

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

(упознавање с производњом здраве хране); 
– обилазак привредних друштава и јавних предузећа (прерада природних сировина, 

упознавање с различитим делатностима људи, заштита животне средине и др.). 
 
Први разред:- 
 
Други разред: 
-екскурзија-једнодневни излет: Мали Иђош 
време реализације: мај 2023 
-школа у природи: Сокобања 
време реализације: март 2023 
 
Трећи разред: 
-ексурзија - једнодневни излет: Ветерник, Београд, Ботаничка башта, Теслин музеј 
време реализације: мај 2023. 
-школа у природи: Тара, Златар, Гоч, пет дана 
време реализације: јун 2023. 
 
 
Четврти разред: 
-ексурзија - једнодневни излет: Ветерник, Ковачица, Идвор, Царска Бара 
време реализације: мај 2023. 
-школа у природи: Тара, пет дана 
време реализације: март 2023. 
 
 

Садржаји екскурзије у другом циклусу основног образовања и васпитања су 
посебно: 

– 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 
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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. 
 

 
Пети разред: 
ексурзија - једнодневни излет: Ветерник, манастир Троноша, Тршић, Бања Ковиљача, Етно 
село Сунчана река 
време реализације: мај 2023. 
 
Шести разред: 
екскурзија-дводневна: Ветерник, Свилајнац ( обилазак Природњачког центра Србије), 
манстир Манасија, Велики Бук или Лисине, Деспотовац (ноћење), Ресавска пећина или 
Лазарица, Љубостиња, Врњачка бања (ноћење), Жича 
време реализације: мај 2023. 
 
Седми разред: 
екскурзија- дводневна: Р. Србија (у договору са агенцијом) 
време реализације: мај 2023. 
 
Осми разред: 
екскурзија- дводневна: Р. Србија ( у договору са агенцијом) 
време реализације: октобар 2022. 
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7 Планови и програми стручних сарадника 
 

7.1 Годишњи план и програм педагога за шк.2022/2023.год. 
 

 
План је сачињен на основу Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника 
(Службени гласник РС 5/2012, 88/17, 27/18.- др закони, 10/19 и 6/20).  
 
I Планирање и програмирање образовно- васпитног рада 

врста активности: 
време 
реализ: 

динамика 
рада: 

сарадници: 

Израда Глобалног плана и програма рада педагога 1.септ.  
1 x 
годишње 

- 

Израда месечнихпланова рада педагога  
до 5. у 
мес.  

1 х месечно - 

Учешће у изради ГПРШ  10. септ. 1 х год. 
директор, 
психолог  

Учешће у изради Год. плана самовредновања за 
2022/2023. шк. год. и Акционог плана  

10. септ, 
јануар  

2 х год.  
директор, Тим за 
самовр. 

Помоћ наставницима у планирању свих облика рада  10. септ. 1 х год. наставници  
Формирање одељењаI разреда  31. авг. 1 х год. психолог  

Планирање сарадње са родитељима  
током 
године 

1 х мес.  пред. ОВ, ОС 

II Праћење и вредновање образовно- васпитног рада 

врста активности: 
време 
реализ: 

динамика 
рада: 

сарадници: 

Учешће у изради полугодишњих и Годишњег 
извештаја о раду школе 

јануар, јун 2 х год. 
директор, 
психолог 

Израда анализа и извештаја за потребе стручних 
органа  

то
ко
м

 г
од
ин
е 

 

1 х мес. психолог, тимови  

Израда и примена нових инструмената за 
самовредновање рада школе  

2-3 х год. Тим за самовр. 

Праћење наставе, остварености стандардаи 
постигнућа ученика 

квартално психолог 

Праћење поступака активирања ученика  
по плану 
посета ч.  

наставници, ОС 

Учешће у усклађивању захтева са индивидуалним 
карактеристикама ученика  

10 х мес. 
наставници, 
психолог  

Праћење припреме и успеха ученика на завршном 
испиту  

мај-јун  

2 х год. Пед. колегијум 

Рад у комисији за проверу савладаности Програма 
увођења у посао 

4 х год. 
директор, 
психолог, чл. СВ 

Учешће у реализацији пројекаташколе 4 х год.  
Пед. колегијум, 
пројектни тим  

Праћење стручног усавршавања наставника и 
стручних сарадника  

2 х 
недељно  

Пед. колегијум  

III Рад са наставницима 

врста активности: 
време 
реализ: 

динамика 
рада: 

сарадници: 

Учешће у припреми угледних и огледних часова и 
активности  

током 
године 

5 х год. наставници  

Помоћ наставницима у диференцијацији и током 3 х нед. наставници  
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индивидуализацији наставе; раду са даровитима и 
децом са сметњама  

године 

Посете часовима и пед. инструктивни рад:  
праћење постигнућа ученика који раде по ИОП (5 
часова) 
праћење активности ученика (10) 
часови одељ. старешине (по потр.)  

током 
године 

октоб. 5 
новем. 5 
децем. 5 

СТИО, психолог  

Помоћ приправницима у припреми полагања 
испита за лиценцу 

током 
године 

10 х год. ментори  

Помоћ ОС у избору и конкретизацији тема за ЧОС 
септ. и 
током 
године 

2 х мес.  психолог, ОС 

Помоћ ОС у реализацији васпитног и појачаног 
васп. рада са ученицима  

током 
године 

свакодн. 
ОС, психолог,Тим 
ЗЗН  

Помоћ ОС у раду са породицом  
током 
године 

5 х мес. ОС, Тим ЗЗН 

Анализа резултата тестирања деце пред полазак у 
школу 

септ.  1 х год.  
психолог, ОВ I 
разр.  

IV Рад са ученицима 

врста активности: 
време 
реализ: 

динамика 
рада: 

сарадници: 

Праћење успеха и напредовања ученика у учењу, 
предлагање мотивационих мера за појединца и 
одељење  

то
ко
м

 г
од
ин
е 

 
квартално  ОВ 

Саветодавни рад са ученицима који имају проблема 
у учењу и понашању  

свакодн. ОС, родитељи  

Појачан васпитнирад са ученицима који врше и 
трпе насиље II и III нивоа  

свакодн. 
ОС, родитељи, 
Тим за ЗЗН  

Конструктивно решавање сукоба у одељењу  2 х нед.  ОС, ученици  
Реализација тема из области успешног учења, проф. 
оријентације, превенције насиља и злоупотребе 
ПАС... кроз ЧОС и едукативни материјал  

5 х мес. ОС, ученици  

Сарадња са Ученичким парламентом 
током 
године 

4 х год. ОС, Уч. парл.  

Прикупљање података за израду пед. профила и 
ИОП-а, са одељ. старешинама  

током 
године  

5 х мес. 
тимови за додатну 
подршку, ученици  

Испитивање детета уписаног у школу  април-јун свакодн.  деца, родитељи  
V Рад са родитељима-старатељима 

врста активности: 
време 
реализ: 

динамика 
рада: 

сарадници: 

Сарадња са родитељима у циљу прикупљања 
информација значајних за развој детета и израду 
пед. профила  

током 
године 

2 х нед.  
родитељи, СТ за 
ИО, тимови за 
дод. подршку 

Саветодавни рад са родитељима ученика који имају 
тешкоће у учењу и понашању 

током 
године 

2 х нед.  
родитељи, ОС, 
Тим ЗЗН 

Припрема предавања и едукативног материјала за 
родитеље  

током 
године 

2 х год. психолог, ОС 

Рад у Савету родитеља – актуелна питања окт, март 2 х год. 
директор, Савет 
родитеља  

Упис ученика у први разред ОШ  
март-
април  

2 х нед.   - 

VI Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем ученика 

врста активности: 
време 
реализ: 

динамика 
рада: 

сарадници: 
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Тимски рад на изради стратешких докумената 
школе  

током 
године 

5 х год.  
директор, 
психолог 

Сарадња са директором и психологом на 
формирању одељења првог разреда  

август  1 год.  - 

Сарадња са директором и психологом при 
решавању приговора и жалби на оцену  

током 
године  

2-3 х год.  наставници, ОС 

Сарадња са пратиоцима деце, за коју је донет ИОП  
током 
године 

2 х мес. СТИО, ОС  

VII Рад у стручним органима и тимовима 

врста активности: 
време 
реализ: 

динамика 
рада: 

сарадници: 

Презентација извештаја о самовредновању 
иАкционог плана на Пед. колегијуму 

јануар  1 час Тим за самовр. 

Учешће у раду Педагошког колегијума  
током 
године 

1 х мес. 
директор, чланови 
ПК 

Сарадња састручним и одељењским већима, СА за 
развојно планирање и СА за развој школског 
програма  

током 
године 

5 х мес. 
чланови стручних 
органа 

Рад у Тиму за самовредновање  
током 
године 

2 х мес.  
директор, чланови 
Тима 

Учешће у раду СТИО и тимовима за додатну 
подршку ученицима  

током 
године 

4-5 х нед. 
СТИО и тимови за 
додатну подршку  

VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне 
самоуправе 

врста активности: 
време 
реализ: 

динамика 
рада: 

сарадници: 

Сарадња са Министарством просвете и Школском 
управом Нови Сад  

током 
године 

у складу са 
потр.  

просв. саветници  

Сарадња са Градском управом за образовање  
током 
године 

септ, мај просв. инспектори 

Сарадња са Домом здравља, Центром за социјални 
рад, МУП, Сектором за малолетничку 
делинквенцију, саветовалиштима... 

током 
године 

у складу са 
потр. 

лекари, социјални 
радници, 
инспектори... 

Сарадња са другим школама и њиховим стручним 
сарадницима  

током 
године 

2 х мес. 
стручни 
сарадници  

IX Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

врста активности: 
време 
реализ: 

динамика 
рада: 

сарадници: 

Вођење дневника рада педагога  

то
ко
м

 г
од
ин
е 

 

свакодн.  - 

Вођење документације о раду са ученицима, 
наставницима и родитељима  
Вођење документације о извршеном аналитичко – 
истраживачком раду  
Вођење евиденције о стручном усавршавању 
наставника и стручних сарадника  
Припрема:   
- рада са ученицима, родитељима и наставницима  

то
ко
м

 г
од
ин
е 

 свакодн. 
- 

- истраживања, анализа, предавања, радионица и 
едукативних материјала  
- посета часовима 
Индивидуално стручно усавршавање праћењем 
стручне литературе и информисањем на Интернету  

- 

Учешће на семинару који буде организовала школа  1 х год. водитељи  
Учешће на интерном стручном усавршавању  1-2 х мес. наставници  
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7.2 Годишњи програм рада психолога школе 
 
 
 

АКТИВНОСТ 
ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САРАДНИЦИ 

I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

‐ учествовање у припреми Годишњег 
плана раа школе  

10 . септембар  Директор.пмоћник 
дир.,педагог 

‐ припрема плана посете психолога 
часовима 

септембар Директор,педагог 

‐ Израда глобалног плана и програма 
рада психолога 

1. септембар - 

‐ Израда месечних планова рада 
психолога 

До 5. У мес. 
1x месечно 

- 

‐ учешће у припреми ИОП-а 
 

       Током године      Тимови за 
додатну подршку 

‐ планирање рада са родитељима Током године Пред.ОВ,ОС 
‐ учешће у изради Год.плана тима ЗЗН        септембар     Тим ЗЗН  
‐ учешће у изради Год.плана тима за 

ПО (координатор тима) 
 

       септембар      Тим за ПО 

‐ формирање одељења првог разреда 
 

       30.август  педагог     

‐ учешће у изради Годишњег извештаја 
о раду школе 

јун Директор,помоћ.дир
,Наст.информатике 

‐ помоћ наставницима у планирању 
свих облика рада 

1xгодишње наставници 

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

‐ учествовање у континуираном 
праћењу и вредновању остварености 
стандарда- исхода  постигнућа 
ученика  

током године 
квартално 

Пом.дир,педагог 

‐ учествовање у праћењу и вредновању 
мера индивидуализације и ИОП-а 

током године Тимови за додатну 
подршку 

‐ иницирање истраживања која 
доприносе унапређивању образовно 
васпитног рада установе 

током године  

‐ праћење и вредновање рада Програма 
професионалне оријентације 

 

Фебруар,март Тим за ПО 

 
‐ израда анализа и извештаја за потребе 

стучних органа 

Током године Педагог,тимови 

‐ учешће у усклађивању захтева са Током године Наставници,педагог 
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индивидуалним карактеристикама 
ученика 

‐ Рад у комисији за проверу 
савладаности Програма увођења у 
посао 

     Током године  Директор,пом.дир, 
Педагог,чл.СВ    

‐ Учешће и изради полугодишњих и 
Годишњих извештаја рада школе 

‐  

Јануар,јун Директор,пом.дирек
тора ,педагог 

‐ Израда формулара за праћење 
ученика 

септембар Педагог 
ОС,наставници 

‐ Праћење припреме и успеха ученика 
на завршхом испиту 

Током године Пед.колегијум 

IIIРАД СА НАСТАВНИЦИМА 

‐ пружање подршке наставницима у 
области прилагођавања рада 
образовно-васпитним потребама 
ученика 

током године наставници 

‐ сарадња са наставницима у 
идентификацији ученика којима је 
потребан корективан рад (чек 
листе,разговор,посета часовима) 

током године наставници 

‐ посете часовима  ,праћење 
постигнућа ученика који раде по 
ИОП-у,часови одељ.старешине по 
потреби 

током године Директор,педагог 

‐ учешће и сарадња са стручним 
тимовима школе 

током године  

‐ припрема материјала,за ОС,учитеље 

(теме за чос) 

Септембар  Педагог,ОС 

‐ пружање помоћи наставницима у 
проф.развоју ученика 

током године наставници 

‐ Информисање наставника о 
карактеристикама будућих првака 

Септембар      Педагог,ОВ првог 
раз. 

‐ Помоћ ОС у раду са породицом Током године      ОС,Тим ЗЗН 

‐ Помоћ ОС у реализацији васпитног и 
појачаног васпитног рада са 
ученицима 

Током године    ОС,педагог,Тим 
ззн 

‐ Обука на НВ сагоревање на послу новембар-децембар  

‐ Помоћ наставницима у припреми 
инструмената за праћење развоја 
ученика, израда критеријума за 
бирање „нај-фер друг одељења“ 

 

Током године педагог 
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‐ Испитивање узрока поремећаја 
интерперсоналних односа и 
развијање конструктивне 
комуникације и социјалних односа у 
одељењима уколико постоји потреба 

Током године ОС 

‐ Сарадња са учитељима првог разреда  
И давање повратне информације о 
структури одељења 
 

Септембар  педагог 

‐ Учешће у реализацији 
међ.предм.ком.одговоран однос 
према здарвљу 

Током године Наставници ,ОС 

‐ Помоћ у изради плана подршке за 
ученике који су дошли из 
иностранства и не знају српски језик 

Током године Наставници,ОС,СТ
ИО 

‐ Презентација анкете  на НВ о 
професионалним интересовањима 
ученика за упис у ср.школу 

мај Тим за ПО 

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА 

‐ Провера спремности детце за полазак 
у школу 

април-јун 
(свакодневно) 

родитељи 

‐ Учествовање у структуирању 
одељења првог разреда 

Јун-август педагог 

‐ Испитивање општих и посебних 
способности, особина личности 
ученика применом психолошких 
тестова (надарени ученици) 

током године ОС,наставници, Тим 
за додатну подршку 

‐ пружање помоћи ученицима у 
адаптацији на школску средину (први 
разред) и предметну наставу (пети 
разред) , новим ученицима 

септембар,октобар  

‐ саветодавни рад са ученицима: 
тешкоће у  учењу, проблеми 
понашања, индивидуални проблеми 

током године 
свакодневно 

ОС,родитељи 

‐ рад на професионалној оријентацији: 
испитивање проф.интересовања, 

тестирање интелектуалних способности и 
особина личности, 
проф.информисање, 
проф.саветовање, 
посета Сајма образовања, 
реални сусрети  
 

децембар,током 
године 

Ученици,ОС,настав
ници,Тим за 
ПО,експерти из 
разних области 

‐ прикупљње података за израду 
пед.профила и ИОП-а 

током године  Тимови за додатну 
подршку,ученици 
 

‐ ментално.хигијенски рад са 
ученицима кроз реализацију тема на 

током године ОС,ученици  
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ЧОС-у: 
 

‐ спровођење анкета адптација на 
предметну наставу 

‐  
превентивне радионице са ученицима који 
показују пор. у понашању 

  

‐  током године  

‐ учешће у појачаном васпитном раду 
са ученицима који трпе насиље 
II,IIIнивоа 

током године ОС,родитељи,Тим 
ЗЗН 

‐ организовање предавања, трибина, 
радионица за ученике из области 
менталног здравља, педагошке, 
соцојалне и развојне психологије 
(Саветовалиште за младе) 

Октобар,новембар ОС 

V САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА – СТАРАТЕЉИМА 

‐ сарадња са родитељима ради бољег 
увида у особине и проблеме ученика 

током године родитељи 

‐ саветодавни рад са родитељима 
ученика који имају тешкоћа у учењу, 
понашању и развоју, као и проблема 
који су последица поремећених 
породичних односа 

током године 
2 пута недељно 

родитељи,Тим ЗЗН 

‐ сарадња са родитељима у циљу 
прикупљања информација значајних 
за развој детета и израду пед.профила 

током године     Родитељи,СТ за 
ИО 

‐ информисање и саветовање родитеља 
у оквиру програма проф.оријентације 

предавање на  родитељским састанцима –
„Фактори избора занимања“ и „Грешке 
приликом избора занимања“,активности у 
оквиру Тима ПО 

 
Током године 
(април,мај) 

Родитељи  

‐ сарадња са Саветом родитеља- 
анализа резултата о избору занимања 
уч.осмих разреда,актуелна питања 

 

Мај,јун 
током  
године 
 

   директор,Савет 
родитеља ,Тим за 
ПО 

 
‐ психофизички развој детета-

радионица за родитеље ученика 
шестих разреда 

 
Март 

Родитељи,ОС 

‐ родитељски састанак за родитеље 
уч.првих разреда на тему „Полазак у 
школу“ 

Март-април Предшколска 
установа 
„Златокоса“ 

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКОМ 
АСИСТЕНТОМ И ПАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

‐ сарадња са директором, стручним током године Пом.директора 



 
 

179

сарадницима на припреми 
докумената установе, извештаја и 
анализа 

‐ сардња са педагогом на припреми и 
реализацији стручног усавршавања за 
наставнике у оквиру школе за 
надарене ученике  

Јануар Тим за ИО 

‐ учешће у комисији за проверу 
савладаности програма за увођење у 
посао наставника, стручног 
сарадника 

током године Директор,ппом.дир.,
педагог, 
Чл.СВ. 

‐ сарадња са  педагошким асистентом и 
пратиоцем ученика за које је донет 
ИОП 

 

током године ОС,наставници,Тим 
за ИО 

‐ сарадња са директором и педагогом у 
формирању одељења првог разреда, 
петог разреда  

Август Директор,педагог 

‐ сарадња са директором и педагогом 
при решавању приговора и жалби на 
оцену 

током године  Наставници, ОС 

‐ транзиција ученика који су се 
образовали по ИОП-у 

3месеца пре уписа 
ученика у школу и 3 
месеца када дете 
почне да похађа 
школу 

СтИО 
,ОС,родитељ,прдшк
олске установе 
,основне и средње 
школе 

‐ сарадња са стручним и одељењским  
већима,  СА за развојно планирање и 
СА за развој школског програма и 
тимовима школе 

током године Чланови стручних 
органа,чланови 
тимова  

‐ информисање стручних органа о 
резултатима истраживања о избору 
занимања на НВ 

током године Тим за ПО 

‐ учешће у раду Тима за ПО 
(координатор тима) 

Током године Чланови тима 

‐ учешће у раду Тима за заштиту деце 
од насиља 

 

Током године Чланови тима ЗЗН 

‐ учешће у раду тима за инклузивно 
образовање 

 

Током године СТ за ИО и тимови 
за додатну подршку 

 октобар СТ за ИО ,педагог 

‐    

VIIIСАРАДЊА СА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА,УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ) 



 
 

180

‐ сарадња са  (Национална служба за 
запошљавање, Центар за социјални 
рад, Домови здравља, МУП, Сектор 
за малолетничку 
деликвенцију,ШОСО“Милан 
Петровић“ 

током године Лекари,психолози,с
оцијални радници, 
инспектори,логопед
и,дефе- 
ктолози... 

‐ сарадња са Министарством просвете 
и Школском управом Нови Сад 

Током године у 
складу са потребама 

саветници 

‐ сарадња са Градском управом за 
образовање 

Током 
године,септембар 
,мај 

Прос, инспектори 

IXВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ 

‐ вођење дневника рада психолога, 
психолошки досије ученика 

током године 
свакодневно 

- 

‐ вођење евиденције о раду са 
ученицима, наставницима и 
родитељима 

током године 
свакодневно 

- 

‐ припрема за послове предвиђене 
годишњим планом и програмом и 
оперативним планом психолога 

током године   - 

‐ стручно усавршавање током године 
‐ -присуство интерном усавршавању    током године - 

‐ Истраживања,анализа ,предавања 1 годишње - 

‐ Посете часовима Током године - 
 
 
 

7.3 Годишњи програм рада библиотекара школе 
 
ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ БИБЛИОТЕКАРА 
за шк. 2022/2023. годину 
 
I. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
1. Израда годишњег плана рада септембар 
2. Планирање набавке литературе током године 
3. Планирање рада са ученицима у школској библиотеци. током године 
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
1. Учешће у изради ГПРШ. септембар 
2. Припремање литературе / грађе за разне образовно-васпитне током године 
III. РАД СА НАСТАВНИЦИМА  
1. Организовање наставних часова из појединих предмета у школској током године 
2. Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе. током године 
3. Систематско информисање корисника школске библиотеке  током године 
IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА 
1. Припремање ученика за самостално коришћење различитих извора током године 
2. Пружање помоћи ученицима у припреми и обради задате теме. током године 
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3. Развијање позитивног односа према читању  током године 
V. РАД СА РОДИТЕЉИМА / СТАРАТЕЉИМА 
1. Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких током године 
VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СС, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ/ПРАТИОЦЕМ 
УЧЕНИКА 
1. Сарадња са стручним већима наставника, СС и директором школе  септ. и јун 
2. Обележавање значајних јубилеја везаних за школу и образовање: 
"Месец књиге", "Светски дан књиге", "Дечија недеља", "Дан 
писмености", "Дан матерњег језика", Јубилеј школских библиотека и 
школских библиотекара и др. 

током године 

3. Учешће у припремању прилога интернет презентације школе. током године 
VII. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 
1. Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора. током године 
VIII. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
1. Сарадња са другим школама, библиотекама. током године 
2. Учешће у раду ДШБС и других стручних друштава у републици, током године 
IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ 
1. Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци. током године 
2. Вођење документације о раду школске библиотеке  током године 
3. Посета Сајму књига, учешћа на семинарима, саветовањима и другим током године 

 

Библиотекар:  
Зорица Нађ-Хевеши 
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8 Планови и програми ученичких организација 

8.1 ПЛАН РАДА ОДЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
 
Унапређивањеуспеха у настави и другимученичкимактивностима 
 
Садржајрада: Носилацреализације: Времереализације: 
Укључивање ученика у 
радслободнихактивности 
 

Свиученици септембар, октобар 

Интеграција нових ученика у одељење 
Сви ученици,ОС 
,наставниц,стручна 
служба 

УпознавањесаПравилником о 
понашањуученика 

Свиученици Септембар 

Анализауспеха и дисциплине 4 
путагодишње, а попотреби и чешће 

Свиученици Накрајусвакогквартала 

Помоћслабијимученицима у одељењу Одличниученици Током године 

Mojтип учења Ученици  Током године 

Постављање циљева Сви ученици Током године 
Организовањетакмичења и квизовазнања Свиученици Токомгодине 
Графичкоприказивањеуспехаодељења у 
целини 

Свиученици На крају полугодишта 

 
 

Чување здравља, заштита и унапређивање животне средине 
 
Садржајрада: Носилацреализације: Времереализације: 
Предавањалекара о 
заштитиздравља 

Диспанзерзајувенилнугинекологију Токомгодине 

 
Предавања:  
„Хигијена руку“ Iр  
„Шта је лична хигијена и зашто 
је важна“ IIр 
„Правилна исхрана и физичка 
активност“ IIIр 
„Пубертет и одрастање“ IVр 
„Превенција пушења“ и 
„Превенција Вршњачког 
насиља“ Vp 
„Значај правилне исхране и 
физичка кативност“  VIр 
„Превенција алкохолизма“  VIIр 
„Превенција наркоманије“ и 
„Превенција злоупотребе 
интернета“ VIIIр 

Саветовалишта за младе Токомгодине 
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Естетско и 
хигијенскоуређењешколе, 
учионица, дворишта... 

свиученици, ОС, квартално 

Негаукраснобиља  Токомгодине 
Стварањеизложбеногкутка у 
свакојучионицизаприказрадова, 
хобија, омиљенеиграчке и сл. 

 
свиученициса ОС 

Токомгодине 

Обилазакболесногдруга ОЗ Попотреби 
 
Развијањехуманихмеђуљудскиходноса 
 
Садржајрада: Носилацреализације: Времереализације: 
Изборамблема и симбола ОЗ  ОЗ Септембар 
Заједничкапрославарођендана ОЗ Токомгодине 
Израдапоклоназачлановепородице и 
друговеизодељења 

ОЗ Токомгодине 

Заједничкиодлазак у шетњу, биоскоп, 
наутакмицу... 

ОЗ и ОС Токомгодине 

Међусобнапомоћ и сарадња у учењу ОЗ Токомгодине 

Учешће у хуманитарнимакцијама ОЗ и ОС 
ПремаПр. 
Дечјегсавеза и ЦК 

Разменаиграчака, књига, салвета... ОЗ Токомгодине 
Организовањежурки, моднихревија, 
маскенбала, излета, вашара... 

ОЗ и ОС Токомгодине 

 
Васпитање у духупатриотизма и међународногразумевања 

 

Садржајрада: 
Носилацреализациј
е: 

Времереализације
: 

ОбележавањешколскеславеСв. Сава 
Свиученици и 
наставницишколе 

27. јануар 

Обилазакграда ОЗ и ОС Токомгодине 
ПосетаМузејуВојводине ОЗ и ОС Токомгодине 
Разговор о познатимличностиманашегкраја у 
прошлости и садашњости, као и 
доприносусвихнародацивилизацијскомнапрет
ку 
 

ОЗ и ОС Токомгодине 

Земља коју бих волео да посетим ОЗ И ОС  Током године 

Лепоте наше земље и национални паркови ОЗ и ОС Током године 

 
Професионалнаоријентација 
 
Садржајрада: Носилацреализације: Времереализације: 
Разговорисародитељима о 
различитимзанимањимакојимасебаве 

ОЗ, ОС, 
родитељиученика 

Токомгодине 

Обилазакраднихорганизација ,посета ОЗ и ОС ПремаПр. проф. 
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експерата из појединих 
области,рефлексија учења путем реалних 
сусрета 

Оријентације 

Договорса ППС у везипроф. Оријентације 
и Тимом за ПО 

ОЗ, ОС, ППС,Тим за 
ПО 

Токомгодине 

Праћење ТВ и 
радиоемисијаизобластиизборазанимања 

ОЗ Токомгодине 

ПосетаСајмуобразовања ОЗ, ОС Март 
Реализација радионица за ученике 7 и 8 
разреда 
 

ОЗ,ОС ,Тим за ПО Према 
пр.Проф.оријентације 

Реализација радионице за родитеље уч.7 
разреда „Моја очекивања“ 

ОЗ,ОС Према 
пр.Проф.оријентације 

 
Активности у слободномвремену 
 

Садржајрада: Носилацреализације:  Времереализације: 
Заједничкиодлазакнаизлет ОЗ и ОС  према ГПРШ 
Одласци наспортскеприредбе и 
утакмице 

ОЗ и ОС 
 

Токомгодине 

Групнобављењеспортским и 
рекреативнимактивностима 

ОЗ 
 

Токомгодине 

Посетеустановамакултуре ОЗ и ОС  Токомгодине 
Заједничкослушањемузике, 
гледањефилма, бављењехобијем... 

ОЗ 
 

Токомгодине 

 
Одељењскезаједницеученика у септембрувршеизбородбора и комисија ОЗ (осим у 

прватриразреда),  доносеплан и програмрада у 
писменомобликуузпомоћодељењскогстарешине, а наосновуовогпредлогасадржајарада. 
Приоперативномпланирањуводисерачунадаакције, манифестације и 
осталисадржајирадабудукоординисанисаПрограмомрадаДечјегсавезашколедругихученичк
ихорганизација.О свомрадуодељењсказаједницаконтинуирановодизаписник у 
токушколскегодине, којислужизапраћење и унапређивањеобразовно- васпитноградашколе. 
 
ОДЕЉЕЊСКИ САСТАНЦИ  
 

 Одељењскисастанак у различитимучионицамаможеиматиразличитозначење и 
служитиразноврснимциљевима: обавештавањеученика о актуелнимдешавањима у 
школи, заједничкаприпремановенаставнејединице, 
заједничкопланирањеактивностиодељења, реашавањепроблема у одељењуитд.   

  
 

Поредтогаштозадовољавајуемоционалне и социјалнепотребеученика, 
доприносеразвојумногихважнихвештина:  

 

Област: И С Х О Д И: 

Емоционални и 
социјалниразвој: 

 Изражавањеосећања 
 Давање и примањепохвала 
 Поштовањедругих 
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 Сарадња и доприношењерадугрупе 
 Уживљавање у оноштодругиговоре – испољавањеемпатије 
 Свест о чиниоцимакојиутичунасамопоштовање 
 Прихватањеодговорностизасопственеодлуке 
 Процењивањедонетиходлука 
 Залагањезасопственауверења 
 Разматрањеразличитихтачакагледишта 
 Постављањепитања 
 Изражавањенеслагањанапристојанначин 
 Показивањеспремностидасепроменисопственомишљење 
 Развијање и одржавањепријатељстава 

Вештина 
руковођења: 

 Преузимањеразличитихулога у различитимгрупама 
 Подстицањедругихдаучествују 

Вештина 
решавања 
проблема: 

 Идентификовањепроблема 
 Предлагањемогућихрешења 
 Разматрањерешења 
 Изборрешења 
 Прављењеплана 

Интелектуални 
развој: 

 Вештине критичког мишљења: анализа (разматрањеделова, 
њихових односа и организације), синтеза (стварањеновог, 
предвиђање последица), процењивање (сврставање по 
важности, примењивање критеријум априправљењуизбора)  

 Вештинекреативногмишљења: 
изналажењевеликогбројарешења (мноштвоидеја), 
прилагодљивост (тачкегледишта), разрађивање 
(уношењепојединости), оригиналност (јединственост)  

Постављањециљ
ева: 

 Постављањекраткорочних и дугорочнихциљева 
 Способностсажетогописивањанапретка у постизањуциља 
 Мењањециљева и плановакадајетопотребно 
 Коришћењесредставакојамогупомоћидасециљевиостваре 
 Повезивањепланирања, распоређивањавремена и 

способностидасециљевидостигну 

Друштвена 
одговорност: 

 Испољавањеспремностизарадсадругиманаостваривањузаједни
чкогциља 

 Исказивање индивидуално идентитета унутар групе 
 Учествовање у стварању здраве атмосфере у школи 
 Развијањесвести о заједници 
 Објашњавање потребе за постојање правила и поштовање 

правила 
 Описивање права, улоге и одговорностиунутаргрупе 
 Вештинауспостављањадобрихмеђуљудскиходноса 
 Промишљенопонашање у 

циљуунапређивањамеђуљудскиходноса 
 Учествовање у заједничкомдоношењуодлука 
 Примењивањеплановарадиостварењациљевагрупе 

 
 



 
 

186

8.2 План рада дечјег савеза 
 
 
Годишњи план рада Дечијег савеза у школској 2022/2023. 
 
Дечији савез је јединствена васпитна организацијa ученика у школи која обухвата све 
разреде и има специфичан облик и садржаје рада које ће исказати кроз властити програм и 
план рада. Израду плана и његову реализацију пратиће школски Савез Дечијег савеза, а 
координатор је Прислан Габриела 
Реализација програма Дечијег савеза зависиће од тренутне епидемиолошке ситуације и 
мера којих смо дужни да се придржавамо. 
Програм ће обухватити разноврсне садржаје, примерене узрасту и интересовању ученика, а 
одвијаће се у два нивоа: 
 
 За ученике нижих разреда: 
 
Кроз одабране игре, дружења учешће у културним спортским и другим облицима 
друштвеног живота остварити : 
• Позитиван однос према природи, здравој околини 
• Културан и хуман однос према људима (друговима, породици, старијим, угроженим 
и сл.) 
• Однос према стварима – имовини 
• Однос према активностима (забави, рекреацији, стваралаштву) 
• Однос према обичајима, вери, културним и материјалним тековинама. 
 
Садржаји : 
• Одељенска и међуодељенска такмичења актуелних игрица 
• Прављење и даривање поклона за друга, сиромашне и болесне 
• Уређење учионице, дворишта и околине школе 
• Такмичења у стваралаштву (Покажи шта знаш: цртање, певање, имитирање, 
квиз,пантомима и томе сл.) 
 
Други ниво обухватиће активности виших разреда којима ће се, осим претходно наведених 
остварити: 
 
• Подстицање стваралаштва и иницијативе 
• Развијање здравствене културе и културе понашања 
• Развијање другарства и пријатељства 
• Развијање солидарности 
 
Садржаји: 
• Спортска такмичења 
• Укључивање у сабирне акције на нивоу школе (секундарне сировине и 
хуманитарана помоћ) 
• Укључивање у еколошке акције - За лепши Ветерник - и друге. 
• Акција узајамне помоћи 
• Заједнички излети и посете (одлазак у биоскоп, позориште, сајам, изложбу, спортска 
утакмица, концерт и друге врсте заједничког дружења и забаве) 
• Организовати заједничке матурске вечери одељења 8.разреда 
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• Све активности повезати са традиционалним манифестацијама и приредбама које се 
организују у школи, Ветернику, Новом Саду ( Дечија недеља, Дан школе, Светски дан 
детета, Поздрав пролећу, Змајеве дечије игре и др.) 
 
 
План рада Дечијег савеза у школској 2022/ 2023.години: 
 
СЕПТЕМБАР 
• Формирање одбора (учитељи, наставници ликовног, српског језика, музичког, 
физичког и биологије) и Савета Дечјег савеза школе (председника и подпредседника) 
• Семинар са упутствима за рад школских организација Дечјег савеза (септембар, 
2022.) 
• Припрема програма за пријем ђака првака у Дечји савез 
• Хуманитарна акција «Прикупљање половних уџбеника, школског прибора и 
прибора за личну хигијену 
• Избор ученика за Ђачку скупштину Дечјег савеза – по два ученика из свaког 
одељења од IV – VIII разреда и формирање Ђачке скупштине Дечјег савеза, избор њеног 
председника, подпредседника и усвајање годишњег програма рада 
 
ОКТОБАР 
• Ђачка скупштина Дечјег савеза Новог Сада 
• Светски дан заштите животиња (4. октобар - изложба кућних љубимаца, ликовних и 
литерарних радова) 
• Обележавање Дечје недеље  
• слатка недеља (за сваког ученика по бомбона током дечје недеље) 
• дете има права да (упознавање са Конвенцијом УН о дечјим правима на  часовима 
ЧОС-а) 
• октобар - дан детета (пријем првака у Дечји савез) 
• Изложба ликовних и литерарних радова  (у организацији школе) 
• Спортски сусрети (II - VII) разреда 
• Осликавање школског дворишта,  
• позоришна или биоскопска представа, 
• Желео бих да питам учитеља, наставника (кутије за питања, одговори – огласна 
табла) 
• Дружење са песницима и писцима 
• Присуствовање разним радионицама( ликовним, инерактивним етнолошким) у 
граду 
• Препоручио бих другу да прочита (Месец књиге - 15. октобра - 15 новембра)  
• Светски дан здраве хране (16. Октобар)- тематски панои, часови ЧОС 
 
 
  
НОВЕМБАР 
• Састанак Дечјег савеза Новог Сада ( новембар) 
• Дан просветних радника (8. новембар) 
• Међународни дан науке и мира (11. новембар) 
• Међународни дан толеранције 16. новембар (у оквиру одељења) 
• Дан деце - 20. новембар 
• Дан чика Јове Змаја - 24. новембар, (у оквиру одељења) 
• Сакупљање секундарних сировина 
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ДЕЦЕМБАР 
• Састанак Дечјег савеза Новог Сада 
• Дан људских права - 10. децембар 
• Изложба ликовних и литерарних радова на зимске теме 
• Новогодишњи вашар спретних руку, израда и изложба новогодишњих честитики, 
изложба новогодишњих украса (дечије рукотворине),украшавање хола школе 
• Постављање кутије за новогодишње честитке (ученицима, наставницима, 
директору) 
• Игранка, маскенбал  поводом завршетка првог полугодишта 
 
ЈАНУАР  
• Ликовна радионица «Свети Сава» 
• Прослава школске славе 
• Учешће на састанку Дечјег савеза  
 
ФЕБРУАР 
• Месец љубави: игра тајни пријатељ, кутија за "љубавну пошту", изложба ликовних 
и литерарних радова на тему љубави, обући се у црвено  
• Припрема програма за Дан жена (у оквиру одељења) 
 
МАРТ 
• Састанак Дечјег савеза Новог Сада - 16. март 
• Светски дан енергије - 5. март 
• Изложбе и приредбе поводом Дана жена 
• Дан пролећа (горана), Светски дан поезије, Међународни дан борбе против расне 
дискриминације - 21. Март 
• Обући се у зелено 
• Пролећно уређење школе и околине 
• Светски дан заштите вода (у оквиру одељења "Вода за живот") 
• Међунаародни дан цвећа ( изложба ликовних и литерарних радова)- 23. март 
• Светски дан меторологије – „Волим кад је време“ (23. март) 
• Звезде школске позорнице (плесачи глумци) учешће на градском такмичењу 
 
АПРИЛ 
• Дан шале - 1. април 
• Дан здравља ( школска предавања лекара, медицинске сестре за ученике и 
родитеље) 
• Ускршња ликовно - литерална радионица "Васкрс - радост живота 
• Обележавање Дана планете Земље (у оквиру одељења) 
• Пролећни хуманитарни концерт 
• Дан планете Земље ( Дечије еколошке поруке,ликовни и литерални 
радови,постављање паноа у холу школе 
• Смотра рецитатора 
 
МАЈ 
• Дан изазова (сви се данас баве спортом – пролећни школски турнири) 
• Осмацима поводом завршетка основног школовања (поруке жеље на огласним 
таблама) 
• Припрема и реализација Baby exit-а  
• Ролеријада 
• Светски дан борбе против пушења (на ЧОС- у , дечије поруке пушачима) – 31. мај 
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ЈУН 
• Обележавање године младих 
• Змајеве дечје игре (машкаре) 
• Игранка поводом завршетка школске године 
Координатор Дечјег савеза:  
Габриела Прислан 

8.3 План рада црвеног крста 
МЕСЕЦ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

СЕПТЕМБАР 1.Прикупљање и подела  школског 
прибора и помоћ угроженим ученицима 
2. Прикупљање захтева ученика и 
родитеља за бесплатну ужину, боравак 
3. Промоција хуманих вредности 
4. Мере заштите условљене епидемијом  

 Нада Ушћумлић 

Одељењске старешине 
 
Сви наставници и помоћно 
техничко особље 

ОКТОБАР 1. Прикупљање чланарине - 50,00 динара 
по ученику од Ђачког динара  
 
2.Прикупљање хуманитарне помоћи за 
дистрофичаре - уплата на рачун 
 
3. Уплата  чланарине ЦК на рачун  
ЦК НС бр. 160 - 920970 - 80 

Наставници 
 
 
Нада Ушћумлић – 
рачуноводство 

НОВЕМБАР 1. Месец посвећен сузбијању болести 
зависности – наградни конкурс ликовних 
и литерарних радова 
2. Предавање из области здравља 
3. Преглед код стоматолога у школи  
4. Хуманитарна помоћ – најугроженијој 
деци – гардероба 
5.  Хуманитарна помоћ - ,,Буди хуман“ – 
јавна лицитација 

 
Одељењске старешине 
 
стоматолог 
 
Одељењске старешине сви  

ДЕЦЕМБАР 1. Акција ,,Пакетић за непознатог друга“ 
2. Светски дан борбе против сиде 
3. Стоп трговини људима 

 
Одељењске старешине 
Сви 

МАРТ 1. Недеља здравих зуба- ликовни и 
литерарни радови 
2. ,,Крв живот значи“- ликовно литерарни 
конкурс 
3. Школа здравља  

 
Наставник ликовне 
културе 
 
Учитељи 

АПРИЛ 1. Светски дан здравља – 7. април 
 

2. Хуманитарна помоћ - ,,Буди хуман“ 
јавна лицитација  

Одељењске старешине 
 
Учитељи 

МАЈ 1. ,,Недеља Црвеног крста“ 8.-15. 
 

Одељењске старешине 
Учитељи 

ЈУН 1. Сабирна акција половних уџбеника Одељењске старешине 
 

координатор 
Нада Ушћумлић 
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8.4 План рада ученичког парламента 
 
 

Активност: Носиоци реализације: Време: 

1. Конституисање Ученичког парламента 
(кандидатура и избор чланства) 

директор, педагог, ОС 
VII и VIII разр, 
ученици  

септембар '22. 

2. Пословник о раду УП  УП септембар '22. 

3. Договор о начину функционисања Ученичког 
парламента – упознавање чланова Ученичког 
парламента са законским оквиром деловања 
Ученичког парламента, са правима и 
дужностима чланова; упознавање са 
нормативним актима школе (Статут и Програм 
рада школе) 

УП септембар '22. 

4. Секције и ученичке организације у шк. 22/23. г. 
и предлог нових  

УП септембар '22. 

5. Обележавање дана школе УП октобар '22. 

6. Акција сређивања школског дворишта – 
подршка еколошком програму 

УП октобар'22. 

7. Давање мишљења и предлога стручним 
органима, Школском одбору, Савету родитеља и 
директору о: 
 
Годишњем плану рада школе, Школском 
програму развојном плану, правилима 
понашања у школи, начину уређења 
школског простора, мерама безбедности 
ученика, сарадњи са Вршњачкм тимом, 
мерама за побољшање редовне, допунске и 
додатне наставе, ваннаставних и 
слободних активности активности, 
организовању екскурзија, о припреми за 
Завршни испит, организовању матурске 
вечери, учешћу на спортским и другим 
такмичењима, реализацији пројеката, 
организацији свих манифестација ученика 
у школи и ван ње, као и другим питањима 
значајним за образовање и васпитање 
ученика. 

УП, директор, педагог новембар '22. 
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8. Обележавање СВЕТСКОГ ДАНА ДЕЦЕ – први 
понедељак (упознавање   Конвенције о правима 
детета) 

УП новембар '22. 

9. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 
првог тромесечја 

УП, педагог новембар '22. 

10. Акција сређивања школског дворишта – 
подршка еколошком програму 

УП новембар '22. 

11. Тематски дан-светски дан борбе против сиде УП децембар '22. 

12. Новогодишња акција ученика-хуманитарни 
пакетићи 

УП децембар '22. 

13. Припрема свечаности поводом дана Светог Саве УП јануар '23.  

14. Анализа успеха ученика на крају првог 
полугодишта 

УП, педагог јануар '23. 

15. Обележавање Дана државности 
 УП фебруар '23. 

16.  Како безбедно користити интернет УП фебруар '23. 

17. Обележавање Међународног дана борбе против 
РАСНЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ – 21.март 

УП март '23. 

18. Учешће у организацији екскурзије УП, директор, педагог април '23. 

19. Уређење школског дворишта УП април '23. 

20. Презентовање рада УП на седници Школског 
одбора  

председник УП           мај '23.  

21. Разматрање питања од значаја за ученике  УП током године  

22. Остварени резултати на такмичењима УП, педагог мај/јун '23. 

23. Завршни испит – припремна настава УП, директор, педагог мај/јун '23. 

24. Анализа и израда извештаја о раду УП у 22/23. 
год.  

председник УП           мај/јун '23. 
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9 Посебни планови и програми васпитно-образовног рада 
 

9.1 Програми превенције других облика ризичног понашања за школску 
2022/23.годину 

 
ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 
Активности:  Носиоци 

реализације: 
Време: 

ПУШЕЊЕ 

Реализација тема за ЧОС:  

ОС, ученици, 
ППС 

током године 

II р. Ко пуши здравље руши – у диму се гуши 
IV р. Здрав живот  
VI р. Пут у зависност – од пробача до 
зависника 
 
VII р. Стил живота и промена у понашању  
VIII р. ;Ефекти пушења на организам; 
Социјални притисак; изабери фазон 
Израда плаката о штетности пушења   Током године 

Предавање „Превенција пушења“ VIр Саветовалиште 
за младе 

током године 

АЛКОХОЛИЗАМ 

Реализација тема за ЧОС: 
ОС, ученици, 
ППС 

током године 
VII р. Ставови у односу на употребу алкохола 
и дроге,како одбити понуђену дрогу 
VIII р. Предрасуде о алкохолу 
Илустровање болести које проузрокује 
алкохолизам 

ученици VI р. фебруар  

НАРКОМАНИЈА 

Реализација тема за ЧОС: 

ОС, ученици, 
ППС 

током године 

IV р. Истражујемо дрогу и њено дејство на 
тело и психу  
V р. Дрога или живот?  
VII р. Знање о алкохолу и дрогама; Како 
одбити понуђену дрогу?  
VIII р. Изабери фазон  
Информисање родитеља ученика   о знацима 
злоупотребе ПАС код детета  

ОС VIII р.  новембар  

МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА 

Реализација тема за ЧОС: 

ОС, ученици, 
ППС 

током године 

I р. У кућици пријатељства; Опасности 
II р. Решавамо проблеме; И бес је део мене; У 
лажи су кратке ноге   
III р. Шта је насиље; Освета; Кажњавање; 
Батине  
IV р. Предрасуде и стереотипи; 20 ствари које ОС, ученици, током године  
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можеш да урадиш...; Заштита деце од 
злостављања; Однос према другима 

ППС 

V р. Понашање на спортским теренима 
VI р. Понашање на улици; Конфликт и мир; 
Бес  
VII р. Толеранција; Може ли се сукоб 
спречити? Опасности од секти 
VIII р. Самопоштовање/односи са другима; 
Предрасуде и стереотипи; Биографије 
познатих миротвораца; Однос према 
ауторитетима  

  

Предавање „Превенција злоупотребе 
интернета“ VIII р. 
Предавање“ 

Саветовалиште 
за младе 

током године 

САРАДЊА И ЈЕДИНСТВЕНИ ВАСПИТНИ УТИЦАЈИ 
Идентификација ученика са поремећајима 
понашања (крађа, лаж, бежање од куће или 
школе, злоупотреба ПАС, насилничко 
понашање, неприхватљиво сексуално 
понашање и др.)  и саветодавни рад са 
учеником и породицом  

ОС, ППС током године  

Сарадња са установама за превентиву и лечење 
поремећаја (Саветовалиште за младе при дому 
здравља, Развојно саветовалиште, Клиника за 
дечју неуропсихијатрију, Центар за социјални 
рад, МУП и др.)  

директор школе, 
ОС, ППС, 
стручњаци ван 
школе  

током године  

Укључивање ученика у слободне активности у 
школи  

ОС, наставници септембар  

Пружање прилика за провођење ангажованог 
слободног времена детета  код куће  

родитељи 
ученика  

током године 

Усклађивање активности са Програмом 
превенције насиља и Програмом здравствене 
заштите  

сви носиоци  током године 

 
Програм превенције ризичног понашања код ученика-болести зависности, 
репродуктивно здравље и деликвентно понашање 
 
Циљ програма је да омогући ученицима ,родитељима,наставницима  и свим 
заинтересованим да усвоје и прошире знања о штетним утицајима психоактивних 
супстанци на телесно,душевно и социјално здравље,као и подстицање развоја специфичних 
животних вештина,које су протективни фактори за болести зависности.Кроз усвајање 
одређених знања,вештина и техника  да се усвоје здрави обрасци понашања. 
Програм превенције подразумева спречавање настајања непожељног понашања и очување 
и изградњу позитивних облика понашања. 
Активности програма малолетничке деликвенције обухватају: 
Разговор о штетности појединих облика понашања (Чос,Педагошко-психолошка служба) 
Реализовање радионица које су намењене развијању самопоуздања 
Рад на хуманизацији односа међу половима 
Саветодавни и едукативни рад са родитељима око питања горе наведених области 
Стручно усавршавање наставног кадра и праћење новина из ових области 
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Сарадња са релевантним институцијама 
 
Област  
превенције 

Превентивне 
активности 

Узраст 
ученика 

Начин реализације Носиоци реализације 

БОЛЕСТИ 
ЗАВИСНОСТИ 

Предавање 
стручних лица  
 

VI-VIII Предавања,трибине
, 
Радионице,филмов
и 

Здравствени 
радници,Саветовали
ште  
За младе,психолог 
Током године 
 

Активности у 
оквиру 
Чоса,Ђачки 
Парламент 

VII,VIII Израда 
плаката,ППпрезент. 

 
Ученици,наставници 
 
 
 

Едукација 
родитеља 

 Предавања,пп 
през.едук.материјал 

ОС,психолог 

РЕПРОДУКТИВНО 
ЗДРАВЉЕ 

Психофизиче 
Промене  
У пубертету за 
ученике и 
родитеље 
 
Ментално 
здравље младих 

4-8 Предавања,разгово
ри 

Стручњаци,наставн. 
Биологије,Саветовал
иште за младе 

АСОЦИЈАЛНО 
И ДЕЛИКВЕНТНО 
ПОНАШАЊЕ 

Развијање 
комун.и 
социјалних 
вештина 
асертивна ком. 
/емпатија... 
Како искорс 
Тити слободно 
време,мој 
хоби.,како ме 
други виде.. 

1-8 Предавања,радиони
це,гледање 
филмова анализа и 
дискусија 

ОС,тим ззн  

 Анкетирање 
Ученика и  
Истраживања о 
појави 
насиља(по 
нивоима) 

Узорак 
уч.у 
нижим и 
вишим 
разреди
ма 

Анкете,чек листе ОС,Тим 
ззн,психолог 

Спортске 
активности, 
Понашање на 
спор.догађају 

1-8 Спортски турнири, Ос,наставници 
физичког и 
здрав.васп.тим ззн 
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10 Глобални план школског спорта и спортских активности 
 
У ОШ ,,Михајло Пупин“ се одржава недеља спорта у јесењем и пролећном периоду. 

Учествују ученици нижих разреда у полигонима спретности, између две ватре и малом фудбалу, 
око 270 ученика. У вишим разредима ученици се такмиче у малом фудбалу, кошарци, мини 
рукомету, рукомету и одбојци, учествује око 420 ученика. Спортску недељу организују 
наставници физичког васпитања, учитељице, одељенске старешине и представници спортских 
клубова у Ветернику (најчешће наши бивши ученици). 

 
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

04.10.2022. 05.10.2022. 06.10.2022. 07.10.2022. 08.10.2022. 

09.05.2023. 10.05.2023. 11.05.2023. 12.05.2023. 13.05.2023. 

4 час, 6 час, пречас, први час 

1.разред-полигон 
спретности,игре 
без граница. 
 
2.разред-
навлачење 
конопца,скакање 
у џаку, 
прескакање 
вијаче,вођење 
лопте. 
-полигон, 
провлачење 
лопте кроз ноге. 
 
4.разред-између 
две 
ватре,девојчице 

3.разред-између 
4 ватре 
 
4.разред-мали 
фудбал,дечаци 

мали фудбал 5. и 
6.разред  
 
кошарка 7. и 8. 
разред 
 
кошарка-
родитељи и 
ученици 
8.разреда 

мали фудбал 7. и 
8. разред 
 
кошарка 5. и 6. 
разред  
 
фудбал-родитељи 
и ученици 
8.разреда 

одбојка девочице 
7. и 8. разред 
 
мини рукомет 
 
девојчице 5. и 6. 
разред 
дечаци 5. и 6. 
Разред 

 
Напомена: Термин одржавања спортских активности зависи од тренутне епидемиолошке 
ситуације. 
Координатор: Светлана Швоња 
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11 Глобални програм васпитног рада 
 
Циљ васпитног рада је стицање општег образовања и васпитања, складан развој личности, 

припрема за живот и даље опште и стручно образовање и васпитање.  

Програм васпитног рада се остварује кроз наставу и програме наставних предмета, кроз 
рад одељенске заједнице, слободних активности и ученичких организација, производни и други 
друштвено-користан рад, културну делатност школе, сарадњу са родитељима и друштвеном 
средином.  

Програмски задаци и садржаји васпитног рада у школи: 

1. Прилагођавање ученика на школу  и учешће у школским активностима 

- упознавање ученика са школом  

- сусрети родитеља, наставника и ученика 

- изграђивање јединствених ставова породице и школе о васпитању ученика 

- активно учешће Заједнице ученика и Савета родитеља у изради правила понашања у 
школи 

2.  Подстицање личног развоја 

- подстицање личног самопоуздања 

- неговање осећања 

- упознавање својих и туђих потреба 

3.  Подстицање социјалног сазнања и социјалних односа 

- развијање толеранције према разликама у мишљењима, ставовима, особинама, 
навикама, потребама и изгледу других 

- неговање пријатељства и сарадње и прихватљивог односа међу генерацијама 

4. Развијање комуникативне способности, сарадње и конструктивног решавања сукоба 

- развој сарадничке комуникације 

- познавање невербалне комуникације 

- динамика сукоба и конструктивно решавање сукоб 

5.  Неговање активности за решавање индивидуалних проблема  

- изграђивање ефикасних начина за решавање проблема 

- елиминисање непожељних понашања: агресивно испољавање и вређање других, 
претње, физички обрачуни... 

- превентивне активности : болести зависности (пушење, алкохолизам, наркоманија) 
и ризична понашања 

6.  Формирање аутономне моралности и изграђивање моралних и других вредности 

- упознавање моралних норми и вредности 

- критички однос према вредностима израженим у мас-медијима и непосредном 
окружењу 

- афирмација позитивних примера у неговању моралности. 
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11.1 Програм здравствене заштите 
 
 Брига о здрављу ученика заузима значајно место у школским активностима. 
Садржаји везани за област здравственог васпитања и заштите обрађују се кроз различите 
активности у редовној настави – кроз наст. предмете (свет око нас, биологија, хемија, 
физичка култура и др), часове одељењског старешине, ангажовање институција ван школе 
– пре свега здравствених установа итд, развијање међупредметних компентенција – однос 
према здрављу. 

 Основни циљ свих активности је друштвена, али и лична брига о здрављу сваког 
детета. Један од циљева је и развијање свести код ученика о личној бризи за здравље, 
његовом очувању кроз одговарајући однос према храни, слободном времену, избегавању 
ризичних ситуација и понашања која могу штетно утицати на здравље.  

Активности: 
 
Подсетник на стручно упутство услед COVIDA 19 
И одржавању хигијене  

Носиоци: 
 
Директор,ОС,сви 
запослени 

Време: 
септембар 

Систематски прегледи ученика  Дом здравља Ветерник 
током 
године 

Обележавање ''Недеље здравих зуба'' кроз обуку о оралној 
хигијени и израду плаката 

школски стоматолог, 
ученици I и III р. 

март 

Предавање ''Како доћи до здраве хране и питке воде'' 
наст. биологије, уч. IV 
р. 

март 

Предавање ''Значај личне хигијене''  
наст. физичке културе, 
уч. IV р. 

септ. 

Недеља спорта у Ветернику – организовање спортских 
турнира  

ЛЗ, ученици, 
наставници 

окт-нов. 

Спортска недеља школе 
наст. физичке културе, 
сви уч. школе 

окт. и мај 

Предавања Саветовалишта за младе: 
1. Шта је лична хигијена и зашто је важна -  II р. 
2. Правилна исхрана и физичка активност – III р. 
3. Пубертет и одрастање – IV р. 
4. Превенција пушења – V и VI р. 
5. Репродуктивно здравље – VII р. 
 

Саветовалиште за 
младе, ППС 

септ-окт. 

Предавање ''О теби – пубертет и остале ствари''  
ProcteqGamble, ученице 
VI р.  

током 
године 

Радионице о болестима зависности  
ППС,стручњаци,лекари 
ОС 

током 
године 

Радионице из Пр. здрав. васпитања и Пр. рада одељ. 
старешине  
Избор радионица међ.ком.-однос према здрављу из 
приручника  (ЗУОВ) 

ОС, наставници  
током 
године 
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Тематски дани на тему здравих стилова живота 

Саветодавни рад стручних сарадника на очувању 
менталног здравља  

ППС 
током 
године 

Сарадња са Развојним саветовалиштем, Институтом за 
мајку и дете и др. релевантним здравственим установама  

ППС, ОС 
током 
године 

 

ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА  

ОБЛАСТИ/ТЕМЕ:  I II III IV V VI VII VIII 

Телесни раст и развој  * *       

Превенција здравствених проблема * *    *  * 

Занимања у здравству *        

Ритам и организација дана  * *       

Лична хигијена  * * *   *   

Хигијена простора  *        

Правилна исхрана * * * * * * * * 
Превенција злоупотребе алкохола, дувана и 
дрога  

 * *   * * * 

''Компјутерска зависност'' и хазардске игре         * 
Пубертет   * * *  *  
Сексуално васпитање    *     * 
Прва помоћ     * *     

Значај рекреације и спорта    *  *  *  

Болести дечјег доба    *     
Болести зависности    * *    
Заштита животне средине     *    

Култура живљења     *    

Психоемотивни развој      * *  
Орално здравље      *   
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11.2 Програм подршке ученицима у процесу учења 
 
 

Задаци Носиоци 
активности 

Време 
реализације 

Израда плаката са саветима за успешно учење ППС септ.  
Реализација ЧОС – ова: 
Шта је потребно за успешно учење I 
Како вежбамо читање и писање I 
Моје радно место за учење II 
Распоред активности у току дана III 
Активно учење IV 
Правилно коришћење уџбеника V 
Методе и технике успешног учења V  
Научите да учите VI 
Усавршавајмо своје памћење VII  
Постављање циљева VIII  

одељењске 
старешине, 
ППС 

током године 

Оспособљавање ученика за коришћење уџбеника и осталих 
извора знања, нарочито Интернета као медија,критички 
приступ информацијама, селекција извора провером 
поузданости... 

наставници, 
библиотекар 

током године 

Помоћ ученицима у процени сопственог напредовања, 
развијању критеријума и објективности процене  

одељ. стар,  
наставници, 
ППС 

током године 

Идентификација ученика којима је потребна подршка 
ваншколских институција у учењу  

ППС током године 

Утврђивање стила учења, интересовања ученика и тешкоћа у 
учењу  

ОС, ППС, 
Тим за ПО, 
наставници  

током год.  

Праћење развоја међупредметних компетенција ученика 
наставници, 
ППС 

квартално 

Индивидуализација наставе, примена индивидуалних 
образовних планова, реализација транзиције 

наставници, 
тимови за 
дод. подршку  

током године 

Примена листе индикатора за откривање даровите деце и 
размена искустава о раду по ИОП3 

стручна већа  током године 

Регулација процеса учења кроз пружање садржајне и 
благовремене повратне информације ученицима  

наставници 
мин. 
квартално  

Примена техника кооперативног учења у условима онлајн 
наставе  

наставници током године 

Систематско праћење успеха и напредовања ученика, уз 
промовисање ученика са најбољим постигнућима  

одељењска 
већа 

током године 

Едукација родитеља ученика о активностима за помоћ детету у 
учењу  

ОС, ППС 
По пр. 
сарадње 

 
Напомена:  у школској 2022/23., кључна област за процес самовредновања, као и Актива за 
развојно планирање, биће Настава и учење. Планом СУ запослених,предвиђени су интерни 
и екстерни семинари о мотивацији ученика. 
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11.3 Програм унапређивања наставе 
 

Врста активности 
Носиоци 
реализације 

Време 
реализације 

Планирање примене знања, стечених на акредитованим 
обукама  

стручна већа  септ. 

Успостављање корелације међу предметима, 
утврђивање наставних јединица које су погодне за 
развој међупредметних компетенција и пројектну 
наставу 

СА за развој шк. 
програма, ОВ, СВ 

септ. 

Примена различитих стратегија решавања проблема, 
развој иницијативе, реализација пројеката  

наставници, ученици  током год. 

Развој дигиталних компетенција кроз примену 
интернета у настави  

наставници, ученици новембар  

Предавања на седницама стручних органа и 
реализација огледних часова  

наставници и ППС током год. 

Организација педагошко – инструктивног увида и 
надзора  

директор, ППС октоб-дец. 

Интензивнија примена формативног оцењивања  стручна већа дец, април 
Израда пројеката којима ће се даље побољшавати 
опремљеност школе  

пројектни тим са 
руководством школе  

током год. 

Развој саморегулације учења кроз онлајн наставу наставници и ППС током год. 
Изградња механизама контроле оптерећености ученика 
онлајн наставом  

ППС током год. 

 
 

Напомена:  у школској 2022/23., кључна област за процес самовредновања, као и Актива за 
развојно планирање, биће Настава и учење. Планом СУ запослених,предвиђени су интерни 
и екстерни семинари о мотивацији ученика. 

 

11.4 План рада еколошке заштите животне средине и естетског уређења 
школе 2022/23 године . 

 
 
 ЕКОЛОШКЕ ЗАПОВЕСТИ 
 
1.  Не очекуј од природе више него што си јој дао! 
2.  Заштити планету ову, друге немамо, нити ћемо добити нову! 
3.  Брини о ваздуху пре него га угледаш! 
4.  Користи извор тако да воду можемо пити и на речном ушћу! 
5.  Знај да Земља дарује само кад ум царује! 
6.  Сети се да је живот дрвета залог за дрво живота! 
7.  Не дозволи да птице селице сутра одустану од повратка са југа! 
8.  Урачунај цену очувања природе у цену сваког производа! 
9.  Не тражи рупу у законима природе! 
10. Мисли више о отпаду, да не завршимо на њему! 
11. Градећи не отимај, већ дели са природом! 
12. Чувај средину да бисмо избегли крај.  
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Месец садржај    рада учесници  рада 

 
 
 
септембар 

-  уређивање   простора  око  школе (  озелењавање, 
неговање  зеленила ,садња  зеленила ) 
-акције  чишћења   школског  дворишта  и околине 
- уређење  учионица 
-оцењевање   естетике  учионица 
-уређивање  паноа  у  учионицама и ходницима 
-уређивање и  одржавање унутрашњег простсра  
школе,одржавање   и  стална  брига  о  хигијени 
-обележавање  важних  датума  ,16 септ. – Дан  
заштите  озонског омотача, 22 септ – Дан без  аутомоб.  
26 септ Дан чистих  планина . Уређивање,,  
Родитељског   кутка '' . 
-осликавање школе , договор 

-наставници , учитељице, 
-одељенске  старешине 
-сви ученици 
-наставница биологије, В. Ковач 
-хигијеничарке 
-учитељице 
-наставници   
 В. Милинковић 
 

 
 
 
Октобар 

 
-одржавање зелених  површина, саксијског  биља 
-уређивање спортских терена и одржавање  спортских  
реквизита 
-редовно  одржавање  фасаде зграде 
-чишћење  стаза и бетонских површина 
-уређење  еколошког  кутка 
-аранжирање цвећа  поводом Дана  школе  и уређење  
паноа  у холу  школе,  посвећени  делу  М.  Пупина 
-изложба  ликовних  радова  ,, Моја бака ''  ,  ,,  Мој 
дека  '' поводом  ,,  Сунчане  јесени   живота ''   
 
-обележавање  4. октобра  Дан  заштите животиња 
- уређивање   родитељског   кутка 
-осликавање школе 

 
- одењенске  старешине 
- сви  ученици 
- В. Ковач и остали наставници  
биол. 
-учитељи.  
-хигијеничарке 
-школски мајстор 
-наставници:  В. 
 Милинковић 
 
 
 
 

 
 
 
новембар 

 
--одржавање  зелених површина , саксијског  биља 
-акције  уређења  школског  дворишта,  околине школе 
-одењенски  панои  посвеђени  Вуку Караџићу 
 
-уређивање ходника , постављање паноа  
-одржавање хигијене  школског простора 
- уређивање  родитељског   кутка 
-осликавање школе 

 
-сви  ученици 
-сви наствници 
-одењенске старешине 
-В. Ковач,-хигијеничарке 
 
 
-  Милинковић 

 
 
децембар 

 
-одржавање  саксијског  биља 
-уређивање  еколошког  кутка 
-изложба  ликовних  радова  на  тему  зиме 
 
-украшавање учионица  поводом  Нове године 
-обележавање 1 дец.  Светски дан борбе  против  СИДЕ  

 
 
-сви ученици 
-сви наставници 
-В. Ковач  
  Милинковић 
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Циљ  :  уредити  школски  простор,  учионице, околину  школе,  како  би  биле  пријатније  
за  рад  наставника  и  ученика, оплеменити  простор  зеленилом, радовима  ученика,  да   
би    свима  било  угодно  и  да  се  подигне  свест  ученика  и  запослених  о  очувању  
околине  и  простора.Мобилисати  запослене  да   
Свакодневно  дају  допринос  хигијени  простора  и  околине  школе  и  ученике  
стимулисати  истом. 
Задаци: развијати  код  ученика  свест   о  очувању  животне  средине  и  њеној  заштити  
кроз  обележавање  значајних  еколошких  датума, бригу  о  зеленилу   уређивању  
учионица,  ходника,развијати  такмичарски  дух  кроз  оцењивање  и  награђивање  за  
најлепшу  учионицу,  кутак , у  ходнику  учионици  
Стимулисати  да  развију  осећај  ка  лепом   уредном  простору  и  одржавају  исти. 

 
Рад  у ванредним  условима  због  ковида 19 , нешто  од планираног  неће  можда  бити 
реализовано, највећи  терет  око  одржавања  зеленила пада  на ненаставно особље ,  
као  и дезинфекција  простора  и одржавање хигијене простора 

11.5 Програм социјалне заштите ученика 
 

У школи се подстиче и унапређује социјални статус ученика.У том циљу се прати 
породични и социјални статус ученика школе,промене које се током времена дешавају на 
том плану и спроводе планиране мере.У домену својих могућности школа настоји да 
побољша положај ученика угрожених социо-економском и породичном ситуацијом 
обезбеђивањем помоћи  и укључивањем и надлежних установа. 
Циљ програма социјалне заштитеу школи је унапређивање социјалног и породичног 
статуса ученика како би се створили оптимални услови за нормалан  раст и развој 
ученика,развијање свести о солидарности,уважавању различитости,хуманизацији 
полова...Програм социјалне заштите реализује се и кроз активност Тима за инклузивно 
образовање,Црвеним Крстом,хуманитарне активности,сарадња са Центром за социјални 
рад.... 
 

Активности 
Носиоци 
активности: 

Време 
реализац. 

1.Идентификовање ученика којима је помоћ потребна (на 
основу пријаве родитеља,одељењског старешине,надлежних 
институција...) 
 

   ОС, ППС 
током 
године  

2.  Сарадња са Центром за социјални рад у свим питањима 
заштите ученика  

директор,    
ОС, ППС 

током 
године 

3.  Прикупљање половних уџбеника, школског прибора и 
прибора за личну хигијену  

ОС, ученици  септембар  

4.  Сакупљање књига ДС октобар  

5.  Хуманитарна акција - прикупљање половне обуће и одеће ДС 
Током 
године 

6.  Организација сакупљачких акција ''Један пакетић – много 
љубави'' (играчке, књиге, слаткиши)  

ЦК, ОС, 
ученици  

Током 
године 
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7.  Хуманитарна акција ''Играчка за непознатог друга''  ДС  децембар 

8.  Манифестација ''Деца деци''  ДС септембар  

9. Омогућавање социјално угроженој деци бесплатне 
екскурзије  

директор,    
ОС, агенције  

током 
године 

10.  Финансирање школе у природи и екскурзија од стране 
наставника, на добровољној бази  

ОС 
током 
године 

11.  Пакетићи за децу из Сигурне дечје куће  ОС, ученици  децембар  

12.  Пакетићи за децу Косова и Метохије  
вероучитељи, 
ученици  

децембар 

13.  Посредовање школе у остваривању права деце на 
бесплатан превоз, уџбенике и ужину  

ОС,  
Директор,пом
оћникдиректо
ра , 

током 
године 

14.  Организација ''берзе уџбеника''  ОС, ученици  јун  

15.  Сарадња са Црвеним крстом IЦентром за социјални рад 
на обезбеђивању помоћи за социјално угрожену децу  

помоћници 
дир, ОС, ЦК 

јун  

16.  Социјална инклузија деце у редовне групе  

СТ за ИО, 
ОС, родитељи 
,ППС 

Током 
године 
 
По потреби 

 
 
 
17.Активности превенције раног напуштања школе 

 
 
18. саветодавни рад педагошко-психолошке службе са 
ученицима и родитељима код којих су уочене породичне 
тешкоће 

ОС,ППС 
Током 
године 

 
 
 
 
  



 
 

204

11.6 План стручног усавршавања запослених 
 

 
Професионални развој је сложен процес  који подразумева стално развијање компетенција 
наставника и стручног сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања 
развоја деце и нивоа постигнућа ученика. 
Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника Основна школа ''Михајло Пупин'' 
Ветерник (у даљем тексту школа) планира у складу са: 
1) потребама и приоритетима образовања и васпитања ученика 
2) приоритетним областима које утврђује Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја  (у даљем тексту Министарство) и  
3) на основу сагледавања нивоа развијености свих компетенција за професију наставника и 
стручног сарадника. 
Потребе и приоритете стручног усавршавања Школа  планира на основу исказаних личних 
планова, резултата самовредновања и вредновања квалитета рада установе, извештаја о 
остварености стандарда постигнућа и других показатеља. Лични план професионалног 
развоја сачињава се на основу самопроцене нивоа развијености свих компетенција за 
професију наставника и стручног сарадника. 
   ПРАЋЕЊЕ остваривања стручног усавршавања 
 Наставник и стручни сарадник прати, анализира и вреднује свој образовно- васпитни 
рад.Школа прати остваривање плана свих облика стручног усавршавања, води евиденцију, 
вреднује резултате стручног усавршавања, анализира резултате вредновања и предузима 
мере за унапређивање компетенција. 
ОБАВЕЗНО стручно усавршавање 
Запослени, у току године, има право и дужност да учествује у остваривању различитих 
облика стручног усавршавања у установи, и то да: 

1) прикаже: облик стручног усавршавања који је похађао, примену наученог, резултате 
примене наученог на стручном усавршавању, као и стручну књигу, приручник, 
чланак, резултате обављеног истраживања, студијско путовање и сл. 

2) изведе угледни час, демонстрира методе, поступке и технике учења 
3) присуствује активностима које су наведене у тачкама 1) и 2) 
4) учествује  у: истраживањима, пројектима о-в карактера у установи, програмима од 

националног значаја у установи, међународним програмима и скуповима и др. 
5) оствари активности у школи вежбаоници 
6) оствари активности у оквиру приправничке, односно менторске праксе 
7) оствари активности које се односе на развијање партнерства са другим установама и 

развој праксе хоризонталног учења 

У оквиру пуног радног времена, запослени има право и дужност да свеаке школске године: 
 

1) оствари најмање 44 сата стручног усавршавања које предузима установа 
2) похађа најмање један програм стручног усавршавања који доноси министар или 

одобрени програм из Каталога програма стручног усавршавања, за које, када су 
организовани радним даном, има право на плаћено одсуство. 

3) учествује на најмање једном одобреном стручном скупу 
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Садржај рада Носилац реализације Време реализације 

Предавање на седницима Наставничког већа 

Активности Развојног плана за 
2022/23. 

члан СА за развојно 
планирање 

септембар 

Излагање  „Анализа резултата 
завршног испита“ 

наставници седам 
наставних предмета 

октобар 

Презентација Извештаја и 
Акционог плана Тима за 
самовредновање за школску 
2022/23. 

Драгана Јегдић јануар 

Анализа успеха у учењу и 
владања 

Ђурђица Мишић квартално 

Анализа стручног усавршавања 
наставника и стручних 
сарадника 

Радослава Ступар, 
директор школе 

јун 

Стрес и професионална улога, 

Како не сагорети 
Анита Иванишевић новембар 

Обрада и анализа резултата 
анкете интересовања и 
склоности 
ученика 8. разреда- 
професионална орјентација 

Ђурђица Мишић 

Анита Иванишевић 

јануар-март 

2023. 

Предавање на седницама одељенског већа 

Анализа резултата тестирања 
деце пред полазак у школу- 

ОВ првог разреда 

Драгана Јегдић, 

Анита Иванишевић 
септембар 

Анализа резултата истраживања 
адаптација ученика петих 
разреда на предметну наставу 

Анита Иванишевић новембар 

Предавање на седницама стручних већа 

Имплементација активности 
Развојног плана у планове 
осталих Тимова 

СА за развојно планирање септембар 

Реализација Програма увођења у 
посао приправника 

ментор, помоћник 
директора, ППС, чланови 
СВ 

током године 

Пружање помоћи 
приправницима за полагање 
испита за лиценцу 

ментор, помоћник 
директора, ППС, чланови 
СВ 

током године 

Рефлкесија у настави и 
транзициони процеси између 
вртића и школе 

Даница Коцевски 

( СВ за разредну наставу) 
новембар 

Учешће у раду друштава, актива 
и подружницама на нивоу града 

сви наставници и сви 
стручни сарадници 

током године 

Организација угледних часова, реализација пројеката и другог облика стручног 
усавршавања 
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Угледни час: Хемија, Српски 
језик и књижевност. 

„Атом кроз игру“. 

Татјана Варагић, Зорица 
Жигић, Невенка Ивић 

децембар, 2022. 

Угледни час-  Пројектна настава-
Природа и дурштво:Живот у 
доба Немањића(примена ИКТ 

Биљана Бодирожа мај, 2023. 

Угледни час из Пројектне 
наставе ,,Живот у доба 
Немањића“( примена ИКТ у 
настави) 

Нада Ушћумлић Мај, 2023. 

Хемија- информатика и 
рачунарство 7. разред 

Ђурђица Мишић токомгодине 

Угледни час: Живот у доба 
Немањића (Пројектна настава са 
применом ИКТ) 

Биљана Вуковић Мај, 2023. 

Учешће у реализацији пројеката 
школе 

сви наставници и стручни 
сарадници 

током године 

Учешће на одобреним обукама из средстава школе 

Креирање средине за учење и 
ИКТ у настави (1419) 

сви наставници током године 

Изазови у мотивисању ученика 
за учење ( 68) 

сви наставници током године 

Учешће на одобреним обукама из личних средстава наставника и стручних сарадника 
у складу са личним планом професионалног развоја 
 
Евиденцију о стручном усавршавању и професионалном развоју, школа чува у досијеу 
наставника и стручног сарадника. Педагошки колегијум одређује свог члана који прати 
остваривање плана стручног усавршавања на нивоу школе и о томе тромесечно извештава 
директора. Наставничко веће у јуну разматра извештај директора о стручном усавршавању 
наставника и стручног сарадника и доставља га Школском одбору на усвајање. 

 

11.7 Програм увођења у посао наставника почетника/приправника 
 
 
 Програм рада с приправницима реализује се увођењем у посао наставника и 
стручних сардника –приправника и упућивањем у програм за стицање лиценце. Програм 
увођења у посао наставника и стручних сарадника-приправник стиче знања и развија 
вештине и способности потребне за остваривање образовно-васпитног рада. 
 Обавезу увођења у посао и полагања испита за лиценцу има приправник,наставник 
и стручни сарадник који испуњава услове за наставника и стручног сарадника,а није 
савладао програм увођења у посао и нема лиценцу. 
 Наставник и стручни сарадник са оствареним радним стражом ван установе нема 
својство приправника,али се уводи у посао и полаже испит за лиценцу као приправник. 
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АКТИВНОСТ 
НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

Пријављивање Министарству просвете приправника Секретар 15 дана од дана 
пријема у радни 
однос 

Прибављање мишљења стручног већа или 
Педагошког колегијума о ментору приправника 

Директор Током године 

Доношење решења о ментору 
 

Директор  Током године 

Упознавање приправника и ментора са 
Правилником о дозволи за рад наставвника 
,васпитача и стручних сарадника  

Педагог 10 дана по 
доношењу решења 

Пружање помоћи приправнику у припремању и 
извођењу образовно-васпитног рада 
 

Ментор Током године 

Посета часовима приправника-најмање 12 часова у 
току приправничког стажа 
 

Ментор Током године 

Анализирање обр. –васп.рада приправника у циљу и 
унапређивање рада 
 

Ментор Током године 

Пружање помоћи приправнику у припреми за 
проверу савладаности програма 

Ментор, стручни 
сарадници 

Током године 

Реализација 10 –часовне педагошке обуке 
приправницима 
1.технике решавања дисциплинских проблема у 
настави 
2. анализа правилника о дозволи за рад и 
Правилника о оцењивању ученика основне школе 
3. припрема за наставу и наставни час 
4.методе и облици наставног рада 

Педагог,приправ
ници 

Октобар-новембар 
 

Подношење извештаја директору о спссобности 
приправника за самостално извођење обр-васп рада 

Ментор 7 дана по истеку 
приправничког 
стажа 

Вођење евиденције о свом раду  
 

Приправник,мен
тор 

Током године 

Избор теме образовно-васпитног рада за проверу 
савладаности програма увођења у посао 
 

Приправник у 
сарадњи са 
ментором 

Током године 

Доношење решења о образовању комисије за 
проверу савладаности програма 

Директор  Након истека 
приправничког 
стажа 

Извођење часа /наставник или приказ одабрана 
активности (стр.сарадник) 

Приправник Након истека 
приправничког 
стажа 

Доношење оцене о савладаности програма у виду 
извештаја 

Комисија 3 дана након 
извођења одбране 
часа,односно 
активности 
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Када комисија оцени да је приправник делимично савладао програм ,даје ментору и 
приправнику препоруку за даљи рад са роком за поновну проверу савладаности програма. 
Приправник који у потпуности савлада програм ,стиче правона полагање испита за 
лиценцу у одговарајућој установи коју одреди Министар просвете. 
 
  
 

11.8 Програм културне и јавне делатности школе 
 

Мес
ец 

Активности учесници 
време 
реализаци
је 

С
Е
П
Т
Е
М
Б
А
Р

 

Свечани пријем првака у први разред 
бивши ученици 
4.разредаи њихови 
учитељи 

31.8.2021. 

Састанак градског Дечјег савеза – Изборна 
скупштина 

представник Дечјег 
савеза школе 

по позиву 

Ликовни конкурс „Моја учитељица“ ученици 1. Разреда 16. – 27.9. 

Формирање Дечјег савеза школе учитељи, наставници 10.9. 

Формирање ђачке скупштине 
представници свих 
одељењских заједница 

14.9. 

Припрема програма за пријем првака у Дечји савез 
ученици и учитељи 3. 
Разреда 

од 17.9. 

Међународни дан мира (21. Септембар) 
сви ученици школе, 
одељењске старешине 

21.9. 

Бодовање естетског изгледа учионица 
наставник ликовне 
културе 

27.9. 

О
К
Т
О
Б
А
Р

 

Изложба ликовних и литерарних радова – Кућни 
љубимац (поводом Дана заштите животиња – 4.10.) 

Сви заинтересовани 
ученици школе 

4.10. 

Светски дан учитеља – ликовни и литерарни 
радови 

Сви заинтересовани  
ученици школе 

5.10. 

Дечја недеља – учешће у акцијама градског ДС 
(ликовне и литерарне радионице, радионице, 
интерактивне радионице,дружења, пријем код 
градоначелника,учионице на отвореном, шетње...); 

Сви заинтересовани 
ученици школе 

прваполови
наоктобра 

Осликавање школског дворишта Уч. 1. Разреда 8.10. 

Дан школе Сви ученици школе 9.10. 

Пријем првака у Дечји савез 
ученици и учитељи 3. 
Разреда 

15.10. 

Месец књиге (15. Октобар-15. Новембар) – посета 
Сајму књига 

Сви заинтересовани 
ученици школе 

15.10. – 
15.11. 

Светски дан здраве хране (16. Октобар) – тематски Сви ученици школе 16.10. 
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панои, часови ЧОС-а 
Дете има право (упознавање са Конвенцијом УН о 
дечјим правима- на ЧОС-у и ОЗ-у) 

Сви ученици школе 18.10. 

Бодовање уређења учионица, учешћа у акцијама Наставник лик. Културе 30.10. 

Спортски дан (спортска недеља)  Сви ученици школе 
током 
месеца 

Школски квиз знања по предлогу ДС  Ученици од 4. До 8. Р. По позиву 

Обележавање манифестације „Сунчана јесен 
живота“ 

уч. 1. – 4. Р. 

Крај 
октобра – 
почетак 
новембра 

Н
О
В
Е
М
Б
А
Р

 

Дан просветних радника (ученици држе часове) Сви ученици школе 8.11. 

Дан детета Сви ученици школе 21.11. 
Дан чика Јове Змаја – тематско уређење паноа Сви ученици школе 26.11. 

Бодовање уређења учионица 
Наставник ликовне 
културе 

29.11. 

Градски квиз знања уч. 4. – 8. Р. По позиву 

Д
Е
Ц
Е
М
Б
А
Р

 

Међународни дан особа са инвалидитетом 3.12. Сви ученици школе 3.12. 
Хуманитарна акција „Играчка за непознатог друга“ Сви ученици школе 3.-14.12. 
Изложба ликовних и литерарних радова на зимске 
теме 

Сви ученици школе 17.12. 

Новогодишња позоришна представа Ученици 1-4. Разреда 
током 
месеца 

Новогодишње журке, маскенбали Сви ученици школе 20.12. 

Бодовање уређења учионица 
Наставник ликовне 
културе 

20.12. 

Полугодишњи састанак Дечјег савеза 
Координатор ДС два 
ученика 

по позиву 

Припрема за „Зимске чаролије“ 
Ученици и наставници 
виших разреда 

 

ЈА
Н
У
А
Р

 

Школско такмичење „Светосавски квиз“ Ученици 4-8. Разреда 24.1. 
Прослава школске славе Сви ученици школе 24.1. 
Ликовна радионица „Свети Сава“ Ученици 1.-8. Разреда 24.1. 

Бодовање уређења учионица, учешћа у акцијама 
Наставник ликовне 
културе  

30.1. 

Учешће у градском зимском програму Дечјег 
савеза Новог Сада 

Сви ученици школе по позиву 

Ф
Е
Б
Р
У
А
Р

 

„Нови Сад – мој град“- изложба ликовних и 
литерарних радова поводом Дана града 

Сви ученици школе 4.2 

Звезде школске позорнице – „ПЕВАЧИ“- 
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Уч. 1. – 8.р., 
координатор 

11.2. 

Дечја љубавна поезија (часови српског језика) Ученици 4-8. Разреда 14.2. 
Изложба ликовно-литерарних радова на тему Сви ученици школе 14.2. 
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љубави 

Припрема програма за Дан жена 
Сви заинтересовани  
ученици школе 

11.2. – 8.3. 

Бодовање уређења учионица 
Наставник ликовне 
културе 

28.2. 

Звезде школске позорнице- „ПЕВАЧИ“ – 
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Победници шк. Такм. 1-
8.р наст. Музичке 
културе 

по позиву 

М
А
Р
Т

 

Изложбе и приредбе поводом Дана жена Сви ученици школе 6.3. 
 Школско такмичење рецитатора Сви уч. Шк. 12.3. 

Пролећно уређење школе и околине Сви ученици школе 
11. 3. – 
29.3. 

Светски дан заштите воде „Вода за живот“ 
20.3.Тематска израда паноа 

Сви ученици школе 20.3. 

Дан пролећа (21.Март)  Сви ученици школе 21.3. 
Међународни дан цвећа- ликовни и литерарни 
радови 

Сви ученици школе 21.3. 

Бодовање уређења учионица Наставник лик. Културе 29.3. 
Учешће у програму „Новосадско пролеће“ Сви ученици школе по позиву 

Градско такмичење  рецитатора 
Победници шк. Такм., 
наст. Српског језика 

по позиву 

А
П
Р
И
Л

 

Дан шале (1. Април) Сви ученици школе 1.4. 
Дан здравља – школска предавања, родитељ-гост Сви ученици школе 8.4. 

„ПЛЕСАЧИ“ – школско такмичење 
Сви уч., наставници физ. 
Културе, координатор 

21.4. 

Дан планете Земље 22. Април – ликовни и 
литерарни радови 

Сви ученици школе 22.4. 

Бодовање уређења учионица Наст. Лик. Културе 24.4. 

Ликовна изложба „Васкрс-радост живота“ Сви ученици школе 
током 
месеца 

Звезде школске позорнице – „ПЛЕСАЧИ“ – 
градско такмичење 

Победници шк. 
Такмичења, координатор 

по позиву 

Одлазак у СНП или Позориште младих 
Ученици виших разреда 
са одељењским 
старешинама 

 

М
А
Ј 

Школско такмичење – „ГЛУМЦИ“ 
Сви уч. Школе, 
координатор 

13.5. 

31. мај, Светски дан борбе против пушења – на 
ЧОС-у, дечје поруке, ликовни радови 

Сви ученици школе 27.5. – 31.5. 

Осмацима поводом завршетка школовања  
(поруке, жеље) 

Ученици 1-7. Разреда 31.5. 

Бодовање уређења учионица, учешћа у акцијама Координатор ДС 31.5. 

Годишњи састанак Дечјег савеза 
Координатор ДС, два 
ученика 

по позиву 

Сви се данас баве спортом – школски турнир 
Сви ученици школе, 
наставници физичке 
културе 

током 
месеца 

Звезде школске  позорнице – „ГЛУМЦИ“ – градско 
такмичење 

Победници шк. 
Такмичења, координатор 

по позиву 
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Сва културна и јавна дешавања у школи биће спровођена у складу са епидемиолошким 
мерама и препорукама Министарства просвете, културе и образовања. 
 
Координатори тима 
Весна Милинковић и Бранка Влаховић 
 
 
  

Квиз „шта знам о Црвеном крсту“ Ученици 4-8. Разреда по позиву 
ЈУ

Н
 

Учешће на Змајевим дечјим играма Сви ученици школе 
почетком 
месеца 

Бодовање уређења учионица, учешћа у акцијама и 
проглашење победника 

Координатор ДС 5.6. 

Завршна приредба Дечјег савеза 
Координатор ДС, 
ученици 

по позиву 

Припрема и прослава матурске вечери Сви запослени, ученици  
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12 Програм сарадње са друштвеном средином и локалном 
самоуправом 

12.1 Програм сарадње са породицом 
 
Школа негује и подстиче партнерски однос са родитељима односно другим законским 
заступником ученика,заснован на принципима међусобног разумевања ,поштовања и 
поверења.Области,облици садржаји сарадње са родитељима ученика обухватају детаљно 
информисање,саветовање,укључивање у наставне и ваннаставне активности школе са 
циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања.Ова сарадња се остварује кроз 
индивидуалне,групне ,и повремене тематске родитељске састанке.Укључивање родитеља у 
разне културне,спортске,хуманитарне и пројектне активности. 
 

Ради укључивања родитеља у систематски васпитни рад и усклађивања педагошког деловања 
породице и школе, школа организује: 

а) Међусобно информисање родитеља и наставника о: 
    -психофизичком и социјалном развоју ученика 
    -резултатима рада и понашању ученика 
    -условима живота у породици, школи и друштвеној средини 
б) Образовање родитеља за остваривање васпитне улоге породице, које обухвата:  
    -здравствено васпитање 
    -психолошко образовање 
    -педагошко образовање 
в) Сарадњу са родитељима у реализацији задатака школе 
г) Укључивање родитеља у обезбеђивање услова за успешнији рад школе 
 

МЕЂУСОБНО ИНФОРМИСАЊЕ РОДИТЕЉА И НАСТАВНИКА 

садржај рада: 
 

носилац 
реализације: 

облик 
сарадње/нач
ин 
реализације 

време 
реализац: 

Индивидуални контакти у циљу сагледавања развоја 
ученика и сузбијања негативних појава у учењу и 
понашању 
Здравственим проблемима (нарочито у периоду 
кризне ситуације услед COVIDA19 упознавање 
родитеља на родитељском о стручном упутству 
Министарства просвете о превентивним и 
интервентним активностима услед пандемије 

ОС, 
наставници 

разговори, 
дописи, 
писмене 
поруке,родите
љски  

 
семпембар 
 
током 
године 

Индивидуални контакти у циљу пружања помоћи у 
реализацији образовног и  васпитног рада у школи и 
породици 

ОС, 
наставници 

разговори, 
посете 

током 
године 

Групни родитељски састанци за родитеље чија деца 
имају сличне проблеме 

ОС, 
ППС,директо
р 

састанак 
током 
године 

Састанци родитеља деце са сметњама у развоју са 
СТ за ИО  

СТ за ИО састанак  
током 
године 

Заједнички рад родитеља, наставника и стручних ИОП тимови састанак током 
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сарадника у тимовима за додатну подршку  године 
Одељењски родитељски састанци у циљу 
упознавања родитеља са: 
а) резултатима рада ученика у одељењу 
б) међусобном  комуникацијом ученика  
в) нивоом безбедности деце у школи 
г) резултатима и мерама које треба предузети у циљу 
боље здравствене заштите деце 
д) организацијом рада у школи, екскурзијама, 
излетима, школом у природи… 

 
ОС 
 

састанак 

4-састанака 
у току 
године по 
потреби и 
чешће,индив
идуални 
разговори 

Организација ''отвореног дана школе''  
сви 
наставници  

посета 
родитеља обр-
васп. 
активност.  

једном 
месечно  

Обавештавање родитеља путем паноа, огласних 
табли и сајта школе  

ОС, ППС, 
Тим за 
информис. 

писм. матер.  по потреби 

Посете дому ученика у циљу упознавања услова 
живота и рада у породици 
 

ОС посета дому по потреби 

ОБРАЗОВАЊЕ РОДИТЕЉА ЗА УСПЕШНИЈЕ ОСТВАРИВАЊЕВАСПИТНЕ УЛОГЕ ПОРОДИЦЕ 

садржај рада: 
носилац 
реализације: 

облик рада: 
време 
реализац: 

Стручна предавања и едукативни материјали за 
родитеље на следеће теме: 
Полазак у школу (I)  
Облици неприлагођеног понашања (III) 
Грешке при избору занимања (VIII) 
Фактори избора занимања (VIII) 
Презентација резултата истраживања ученика VIII р. 
о избору занимања – Савет родитеља  

психолог   
пред.  
едук. матер. 

септ.  
фебр. 
март 
септ.   

Васпитни стилови родитеља (I,II)  
Технике успешног учења (V)   
Мрежа средњих школа и образовнипрофили (VIII)  

ППС 
 
радионица  
едук. матер.  

децем.  
октоб. 
фебр.  

Саветодавни рад педагога и психолога,укључивање 
родитеља у појачан васпитни рад  

ППС,ОС разговор токомгодине 

Обавезне обуке родитеља путем радионица и 
информ. материјала: 
Инклузивно образовање (I) 
Карактеристике породице које поспешују 
злоупотребу ПАС (VII,VIII)“Злоупотреба дрога“ 
Ризици и мере заштите на друштвеним 
мрежама/Реаговање у случајевима дигиталног 
насиља (VII, VIII)  
Изборне обуке - радионице: 
Моје дете је личност 
Дечје потребе, Типови родитеља, Језик прихватања, 
Активно слушање, Како дете мисли, Адолесценција, 
Награде и казне 

Предавачи 
стручњаци,М
УП 

 
радион. 
 
брошуре 
едук. матер.  
 
 
радион. 
 
 

Током год. 
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САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ШКОЛЕ 

садржај рада: 
носилац 
реализације: 

облик рада: 
време 
реализац: 

Присуствовање родитеља свечаним приредбама у 
школи 

родитељи,ОС приредба 
током 
године 

Представљање родитељима уч. VII р. Програма 
проф. оријентације  за ученике родитељски састанак 
на тему ,,моја очекивања,, 

Тим за проф. 
ориј, ОС, 
родитељи 

радионице  март  

Помоћ у реализацији Програма проф. оријентације и 
Пр.  васп. рада (представљање занимања, вођење 
радионице)  

родитељи,ОС ЧОС 
током 
године 

Учествовање у решавању социјалних и здравствених 
проблема ученика 

родитељи,ОС 

акције 
солидар. 
систем. 
прегледи 

током 
године 

Учествовање у организовању слободног времена 
ученика, у акцијама Дечјег савеза школе, културним 
манифестацијама школе . 
Учешће родитеља за децу која се образују по ИОП-у 
као чланови тима за додатну подршку 
 

родитељи,ОС 

хуманит. 
акције, рад 
секција, 
уређење 
школе, 
приредбе 

током 
године 

УКЉУЧИВАЊЕ РОДИТЕЉА У ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗАУСПЕШНИЈИ РАД ШКОЛЕ 

садржај рада: 
носилац 
реализације: 

облик рада: 
време 
реализац: 

Помоћ при набављању школског прибора, лектире, 
умножавању материјала и сл. 

родитељи по 
принципу 
добровољн.  

акције 
солидар. 

током 
године 

Учешће родитеља у раду Савета родитеља и 
Школског одбора 

чланови 
Савета 
родитеља и 
Шк. одбора 

Састанак 
према 
прогр. рада 

Учешће родитеља у раду Тима за самовредновање  
члан Савета 
род.  

тимски рад 
током 
године 

Учешће родитеља у изради и реализацији Шк. 
развојног плана и предвиђених пројеката 
 
 
Учешће родитеља у појачаном васпитном раду 

родитељи по 
принципу 
добровољн.  

тимски рад 
 
 
 
разговор,саста
нак, 

током 
године 
 
по потреби 

 

12.2 Програм школског маркетинга 

12.2.1 Интерни маркентинг 
 
САДРЖАЈ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 
Огласна табла у холу 
(намењена информисању ученика и 
родитеља) 

наставници, ППС 
током године 
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Огласна табла у зборници 
(намењена информисању наставног  особља) 

директор, секретар, ППС, 
служба рачуноводства 

током године 
 

Поштански сандучићи за похвале, критике и 
питања 

наставници 
током године 
 

Позив првацима педагог, психолог март 
 

12.2.2 Екстерни маркетинг 

 
САДРЖАЈ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 
Информисање и приказивање делатности 
школе у средствима јавног информисања 
локалне и шире средине 

директор 
током године 
 

Свечана  академија поводом Светог Саве         наставници 27.01.2023. 
Свечана академија поводом Дана школе          наставници 09.10.2022. 
 

12.3 Сарадња са локалном самоуправом 
 
Сарадња са локалном самоуправом се реализује кроз следеће активнoсти: 

- Еколошка заштита животне средине и естетско уређење школе 
- Заштита  и спречавање насиља 
- Активности везане за културно-историјско и духвно наслеђе 

 
Планови наведених активности су имплементирани у Годишњи план рада школе у 
оквиру следећих тачака: 

- 8.1 Програми превенције других облика ризичног понашања за школску 
2022/2023. 

- 10.4 Плана рада еколошке заштите животне средине и естетског уређења 
школе 2022/2023 
- 10.8 Програм културне и јавне делатности школе 

 
У оквиру сарадње са локалном самоуправом набављене су и „Прварице“ за ученике 
првог разреда. 

У склопу горе поменуте сарадње биће реализован и  Пројекат обуке талентованих ученика 
основних школа са територије Војводине и ангажовања стручних сарадника на Андревљу 
за 2022. годину. Дати пројекат ће бити реализован од стране Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице.  

Од стране града Новог Сада, биће финансирано и студијско путовање за једног ученика 
наше школе, које подразумева обилазак Северног дела Грчке и Крфа, са акцентом на 
историјске локалитете. 
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13 Праћење и евалуација годишњег плана рада школе 
 
 

Предмет праћења: 
Технике и 
инструменти: 

Носиоци 
реализације: 

Време: 

Успех ученика у учењу  статист. изв.  директор, НВ, ППС квартално  

Рад стручних органа и актива  
писани 
извештаји  

председници СВ, ОВ, СА јануар, јун  

Рад тимова и комисија  
писани 
извештаји 

председници и 
координатори 

јануар, јун 

Ниво безбедности деце у школи  анкетирање  
Тим за самовредновање, 
Тим ЗЗН  

септембар, 
мај  

Реализација редовне, додатне и 
допунске наставе  

седнице  
директор, НВ, ОВ, СА за 
развој школског програма  

квартално  

Унапређење наставе  евид. листе  Педагошки колегијум  јануар, јун  

Стручно усавршавање наставника и 
стр. сарадника  

увид у 
евиденцију  

Педагошки колегијум  јануар, јун 

Сарадња са родитељима  
увид у пед. 
документац. 

педагог  јануар, јун  

Реализација екскурзија и наставе у 
природи  

писани 
извештаји  

директор, Комисија за 
екскурзије 

током 
године  

Реализација Акционог плана 
увид у 
документац. 

Тим за самовредновање  
током 
године  

Реализација Развојног плана  
увид у 
документац. 

СА за развојно планирање  
током 
године  

Реализација ваннаставних активности  
увид у пед. 
документац.  

СА за развој школског 
програма  

током 
године  

Учешће и успех ученика на 
такмичењима  

извештаји МП 
и стр. 
друштава  

стручна већа, Актив 
учитеља 

током 
године 

Реализација ЧОС – а 
пед. докум., 
анкетирање  

директор, ППС  
током 
године  
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