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IV 

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ  

УПРАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ,  

САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 

И ПРАВНЕ СЛУЖБЕ 
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                      ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 

 

 

С   а  д  р  ж  а  ј   р  а  д  а 
                 Реализација програма по месецима 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

Информација о припремљености за почетак нове 

школске године 

           

Усвајање извештаја о раду директора  за школску 

2018/2019. год. 

           

Усвајање  извештаја о остваривању Развојног 

плана на годишњем нивоу 

           

Усвајање извештаја о самовредновању рада 

установе 

           

Давање сагласности на акт о организацији и 

систенматизацији послова 

           

Усвајање Годишњег  извештаја о раду школе у 

школској 2018/2019. год 

           

Доношење  Годишњег плана рада школе за 

школску 2019/2020. 

           

Кадровске потребе за почетак школске 2019/2020.            

Усвајање извештаја о раду директора  за прво 

полугодиште школске 2019/2020. год 

           

Уколико буде измена Уношење анекса у Школски 

програм, Школски развојни план и Годишњи план 

рада, њихова анализа и усвајање 

           

Разматрање успеха и дисциплине ученика и 

реализације програма рада школе на сваком 

кварталу 

           

Ток реализације програма самовредновања и 

вредновања рада школе; 

Ток реализације програма заштите ученика од 

насиља. 

           

Разматрање и усвајање пописа имовине школе;            

Усвајање финансијског плана и плана јавних 

набавки за 2020. 

     :      

Разматрање завршног рачуна за 2019. годину             

Разматрање кадровских потреба за школску 

2020/2021. годину 

           

У току школске године одбор ће решавати и 

сва остала питања из своје надлежности 

           

 

Начин праћења реализације:  

– на сваком састанку води се писана евиденција – записник о раду Школског одбора, који се  на 

сваком наредном састанку усваја. 

 Носиоци праћења реализације: 

– председник Школског одбора; 

– директор школе; 

– секретар школе; 

– председник синдиката; 
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ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА  

ЗА  ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 

 

 
I  СТРУЧНО-АНАЛИТИЧКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ 

Садржај рада Сарадници  Време 

релизације 

 

– Израда оперативног програма рада школе; 

– Израда Плана рада директора; 

– Израда Плана посете часовима (направљен 30.08.2019). 

– Учешће у изради Годишњег плана рада школе; 

– Учешће у изради Школског програма рада школе; 

– Учешће у изради Плана рада Педагошког колегијума; 

– Учешће у изради  Развојног плана школе; 

– Учешће у изради  Плана самовредновања школе; 

– Учешће у изради  Акционог плана школе; 

– Учешће у изради  Плана стручног усавршавања наставника и 

стручних сарадника; 

– Утврђивање документације о праћењу реализације Годишњег 

плана и програма васпитно-образовног рада и других активности у 

школи и прикупљање података о изради годишњег извештаја о раду 

школе; 

– Анализа остварености Годишњег плана рада школе; 

– Припрема и анализа извештаја о самовредновању рада школе; 

– Анализа извештаја свих просветних инспекцијских и надзорних 

органа (надзор-ника,  инспектора, екстерних евалуатора...) и њихова 

презентација запосленима;  

–Учешће у изради кварталних, полугодишњих и годишњих 

извештаја о успеху и владању ученика, као и о раду школе; 

– Учешће у изради извештаја о стручном усавршавању наставника и 

стручних сарадника са анализом резултата примене стечених знања 

и вештина; 

– Прикупљање и систематизација података о раду школе; 

– Преглед дневника свих облика образовно-васпитног рада, 

матичних књига, летописа школе и друге документације значајне за 

образовно-васпитни рад школе у целини; 

– Израда извештаја о раду школе: о успеху ученика, о проблемима 

образовно-васпитног рада, о материјално-финансијском пословању;  

– Припрема и организација излагања о успеху и владању ученика на 

седницама Наставничког већа , Одељењског већа, Савета родитеља, 

Школског одбора и др. 

– Рад на личном стручном усавршавању праћењем стручне 

литературе, учешћем на семинарима, конгресима, саветовањима, као 

и у раду Актива директора града и општине; 

– Вођење документације о свом раду; 

– Израда Извештаја о раду директора; 

– Учешће у изради Извештаја о остваривању годишњег плана рада; 

– Израда извештаја за Министарство просвете и друге институције. 
 

 

помоћник 

директора 

 

стручни 

сарадници 

 

секретар школе  

 

 

педагошки 

колегијум 

 

 

 

 

август, 

септембар 

 

 

 

 

 

 

Током године 
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II              ОРГАНИЗАЦИОНИ - УПРАВНИ ПОСЛОВИ 

Садржај рада Сарадници  Време 

релизације 

– Планирање и организовање остваривања програма образовања и 

васпитања и свих активности установе; 

– Утврђивање предлога настваних предмета и њихова  расподела на 

наставнике;  подела  одељењских  старешинстава, утврђивање 

руководилаца одељењских и стручних већа, комисија, ученичких 

организација и др; 

– Израда предлога организационе шеме обављања свих послова у 

школи; 

– Подела задужења на почетку школске године; 

– Образовање стручних тела, тимова, комисија; 

– Организовање, усмеравање стручног рада у школи у целини и 

организовање и координисање свих стручних органа (Наставничког 

већа, Одељењског, стручних већа, тимова, Педагошког колегијума); 

– Организовање и подела секција и слободних активности на 

наставнике; 

– Организовање рада продуженог боравка; 

– Организовање рада школске библиотеке; 

-Организовање иницијалног тестирања; 

-Организовање такмичења ( фебруар-школска, март и април –

општинска, окружна и републичка); 

-Организовање Пробног тестирања и Завршног испита за ученике 

8.разреда;  

- Организација рада и свих активности везаних за ученике осмог 

разреда ( информисање старешина, избор ђака генерације, 

припремна настава, завршна свечаност, матурско вече...) 

-Организовање наставе и осталих активности поводом доласка 

ученика из Данске; 

-Планирање организације наставе за време полагања испита за 

лиценцу; 

– Организовање културне и јавне делатности школе ( организовање 

приредби: Пријем првака у Дечији савез, Сунчана Јесен живота, 

Новогодишњи програм, Новогодишњи вашар, Светосавска 

приредба,Завршни концерт, Сајам образовања; 

-Организовање шаховског турнира; 

– Организовање рада школског сајта; 

– Пружање помоћи и усмеравање рада са родитељима; 

– Израда и предлагање програма за опремање школе наставним 

средствима; 

– Организовање рада школске кухиње; 

– Организовање рада помоћно-техничког особља; 

– Организовање рада секретаријата, благајне, рачуноводства, израде 

периодичних обрачуна и завршног рачуна; 

– Избор наставника, стручних сарадника и помоћно-техничког 

особља;  

– Избор и именовање ментора; 

– Старање о остваривању Развојног плана школе; 

– Организовање текућег и инвестиционог одржавања школских 

објеката; 

-Праћење и организовање замена за одсутне раднике; 

-Организовање анкетирање за изборне премете и обрада података; 

– Организација излета, екскурзија, наставе у природи; 

– Проучавање законских прописа и давање иницијатива за допуне и 

измене нормативних аката; 

– Одлучивање о коришћењу средстава утврђених финансијским 

планом школе; 

 

помоћници 

директора 

 

стручни 

сарадници 

 

секретар школе  

 

 

 

руководиоци 

Стручних веже, 

Разредних ве-

ћа, 

координатори 

Тимова 

 

 

педагошки 

колегијум 

 

 

одељењске 

старешине 

током године 

 

 

 

 

 

август 

септембар 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

септембар 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

током године 

 

 

током године 
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– Сазивање седница органа управљања и Савета родитеља и 

руковођење њима; 

– Подношење извештаја о свом раду члановима Школског одбора; 

– Заступање и представљање школе и старање о законитости у 

доношењу одлука; 

– Предузимање мера против ученика и запослених у случајевима 

непоштовања права, обавеза, одговорности и повреда забрана 

предвиђених законом; 

– Предузимање мера ради извршавања налога просветне инспекције, 

саветника и осталих инспекцијских органа; 
 

III  МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 
Садржај рада Сарадници  Време 

релизације 

– Учешће у изради показатеља за финансирање рада школе; 

– Учешће у изради финансијског плана школе; 

– Закључивање уговора о финансирању рада школе; 

– Праћење годишњег финансирања школе; 

– Текуће инвестиционо одржавање школског објекта; 

– Праћење утрошака финансијских средстава у складу са законским 

прописима; 

– Припрема периодичних обрачуна и завршног рачуна школе; 

– Обезбеђивање средстава по основу донација; 

-Праћење јавних набавки; 

– Израда предлога плана набавке опреме, наставних средстава и 

инвестиционог одржавања; 

-Планирају се израда  и реализација пројеката: 

1Завршетак доградање првог спрата изнад дела приземља постојеће 

зграде и опремање нових кабинета  намештајем и училима.  

2.Енергетска санација објекта 

3.Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација – 

завршетак набавке рачунара за електронски дневник 

4.Израда под-плафонског развода санитарне воде; 

5.Опремање кабинета; 

6.Опремање  филскутурне сале инвентаром, справама и реквизитима; 

7.Опремање учионица интерактивним таблама и пројекторима; 

8.Пројекат електроенергетских исталација; 

9.Учешће на конкурсу за доделу неповратних средстава Јапанске и 

Чешке амбасаде. 

-Остали послови у области материјално-финансијског пословања. 

помоћници 

директора 

 

рачуно-водство 

 

секретар  

школе 

 

 

Школски одбор 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

септембар 

IV   ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ РАД 

 

1. Припрема за педагошко-инструктивни рад: 

Садржај рада Сарадници  Време 

релизације 

– Рад на властитом усавршавању: праћење дешавања и новина у 

струци, развоја савремене педагогије и психологије, учешће на 

семинарима, саветовањима; 

–  Праћење и проучавање новина и  иницирање њихове 

имплементације; 

–  Проучавање планова образовно-васпитног рада наставника; 

–  Праћење и анализизање педагошке документације и оцењивање 

ученика; 

– Давање смерница за правилну имплементацију образовних 

стандарда постигнућа ученика по предметима и разредима у 

плановима рада наставника и праћење њихове адекватнe применe; 

– Проучавање литературе у вези са тематиком која ће се пратити на 

 

 

помоћници 

директора 

 

стручни 

сарадници 

 

секретар школе  

 

наставници  

 

 

 

 

 

 

током године 
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посећеним часовима и другим активностима; 

– Праћење и анализирање досадашњег рада и постигнутих резултата 

из предмета, односно активности које ће се посетити; 

– Праћење реализације часова слободних активности, секција, 

допунске, додатне и припремне наставе за полагање поправних и 

завршних испита; 

– Планирање посета часовима и осталим облицима образовно-

васпитних активности; 

– Праћење стручног усавршавања наставника, њихово 

професионално напредовање.  
 

педагошки 

колегијум 
 
 
 
 
 

                                       2. Посета часовима: 

Садржај рада Сарадници  Време 

релизације 

– Посета часовима:   – наставника приправника, 

                                   – редовне наставе, 

                                   – допунског рада  и    додатног рада, 

                                   – припремне наставе, 

                                   – слободних активности, 

                                   – одељењског старешине; 

– Посета продуженом боравку; 
 

помоћник 

директора 

 

стручни 

сарадници 
 

током године 
према плану 

Лично стручно усавршавање: 

У току године пратити актуелне теме из области :наставе и учења, 

сарадње и комуникације, организације рада у шкли, руковођења и 

менаџмента и похађати неке од семинара, конференција,  предавања 

који се организују из послова управљања а одржавају се на 

скуповмаза менаџмент. 

Обука за лиценцу за директоре 

 

 

 

 

директор 

током године 
према плану 
 

 

по позиву 

3. Анализа посећених часова: 
Садржај рада Сарадници  Време 

релизације 

– Индивидуални разговори са наставницима након посећених часова; 

– Анализа садржине и дидактичко-методичких поступака; 

– Утврђивање оцене о постигнутим резултатима и нивоа успешности 

наставе/учења  на часовима; 

– Предлози директора за унапређивање образовно-васпитног рада; 

– Групни облици инструктивног рада са наставницима у оквиру 

стручних и одељењских већа. 

помоћник 

директора 

 

стручни 

сарадници 
 

током године 
 

               4. Рад са наставницима,одељењским старешинама, приправницима: 
Садржај рада Сарадници  Време 

релизације 

– Усмеравање наставника и одељењских старешина на савремено 

планирање васпитног рада у одељењу (координисање рада са 

школским педагогом и психологом); 

– Давање инструкција о вођењу администрације; 

– Пружање помоћи у решавању васпитних проблема; 

– Учешће у менторском раду са наставницима и стручним 

сарадницима  почетницима. 

помоћник 

директора 

 

стручни 

сарадници 
 

током године 
 

                                            5. Сарадња са родитељима: 
 

Садржај рада Сарадници  Време 

релизације 

– Индивидуални, саветодавни рад са родитељима ученика који 

спорије напредују у раду, односно имају одређених здравствених или 

васпитних проблема.  

–Контактирање и разговори са   родитељима ученика који имају 

помоћник 

директора 

 

стручни 

током године 
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тешкоћа у учењу и дисциплини и инсистирање у сардњи са стручном 

службом  на предузимању мера за побољшање.                                          

-Присуствовање седницама Савета родитеља 
 

сарадници 

 

наставници 

одељењске 

старешине 
 

                                            6.   Сарадња са ученицима: 
Садржај рада Сарадници  Време 

релизације 

 

– Индивидуални  и групни разговори са ученицима; 

– Праћење  понашања ученика и предузимње  мера у случајевима 

повреда обавеза ученика;   

– Редовно   контактирање  ученика који имају тешкоћа у раду и 

понашању и подстицање стручних  сарадника и одељењских 

старешина да са њима организованије раде;   

– Праћење и подстицање рада Ђачког парламента (посете, предлози, 

иницијативе, инструкције);                                                                                                                            

 

помоћник 

директора 

 

стручни 

сарадници 

 

наставници 

одељењске 

старешине 
 

током године 
 

V  ПЕДАГОШКИ НАДЗОР И КОНТРОЛА 

Садржај рада Сарадници  Време 

релизације 

– Педагошки надзор над извршавањем циљева и задатака образовања 

и васпитања и над остваривањем стандарда постигнућа; 

– Праћење реализације Годишњег плана рада (наставних програма и 

планова, програма слободних активности, ученичких организација, 

педагошко-психолошке службе, тимова за инклузију, 

самовредновање, за заштиту деце од насиља...), Школског програма 

рада и Развојног плана школе  и израда извештаја о њиховој 

реализацији; 

– Праћење доношења нових и допуна постојећих нормативних аката 

и контро-лисање њихове примене; 

– Праћење благовременог и тачног ажурирања комплетне школске 

документације;  

– Праћење реализације излета, екскурзија, наставе у природи; 

– Праћење рада наставног особља; 

– Праћење рада педагошко-психолошке службе; 

– Праћење рада библиотеке; 

– Праћење благовременог и тачног ажурирања сајта школе; 

– Праћење рада продуженог боравка; 

– Праћење рада школске кухиње и квалитета оброка и ужине који се 

припремају; 

– Праћење рада помоћно-техничког особља; 

– Праћење рада рачуноводства школе; 

– Праћење рада секретара школе; 

– Праћење стручног усавршавања особља; 

– Контролисање поштовања права, обавеза и одговорности ученика и  

запослених прописаних Законом. 
 

помоћници 

директора 

 

стручни сарадници 

 

секретар школе  

 

 

педагошки 

колегијум 
 
Школски одбор 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

током године 
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VI  РАД  У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ,ТИМОВИМА ШКОЛЕ  

Садржај рада Сарадници  Време 

релизације 

 

-Ангажовање на планирању, припреми и вођењу седница 

Наставничког већа;  

- Ангажовање на планирању, припреми и вођењу седница 

Педагошког колегијума;  

-Праћење рада  и организовање рада свих  школских тимова  са 

нагласком на праћење рада  и учешће у раду Тима за борбу против 

насиља ,злостављања и занемаривања и Стручног тима за  инклузију 

-Учествовање у раду Тима за самовредновање 

- Праћење рада Разредних и Стручних већа 

помоћник 

директора 

 

стручни 

сарадници 

педагошки 

колегијум 

 

руководиоци 

Стручних већа 

и Разредних 

већа, 

координатори 

Тимова 

 

током године 

 

II   САРАДЊА  СА  ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ, СТРУЧНИМ И  

ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 
Садржај рада Сарадници  Време 

релизације 

 
 – Сарадња са другим образовно-васпитним организацијама 

(предшколским установама, основним и средњим школама, 

факултетима); 

– Сарадња са Министарсвом просвете Републике Србије; 

– Сарадња са Одељењем Министарства просвете у Новом Саду; 

– Сарадња са Градском управом за образовање; 

– Сарадња са Градском просветном инспекцијом; 

– Сарадња са активом директора образовно-васпитних организација 

града и округа; 

– Сарадња са Градском управом за социјалну и дечју заштиту; 

– Сарадња са Центром за социјални рад; 

– Сарадња са здравственим установама – Домом здравља „Ј. Ј. Змај“ 

и са Институтом за јавно здравље Војводине; 

– Сарадња са МУП-ом Србије, односно са Полицијском управом 

Нови Сад; 

– Сарадња са културно-уметничким и спортским институцијама, 

организацијама и удружењима; 

– Сарадња са органима локалне самоуправе; 

– Сарадња са медијима; 

– Сарадња са јавним установама и приватним предузећима. 

-Сарадња са Друштвом учитеља; 

-Сарадња са музејом града Новог Сада; 

-Сарадња са високо-образовним институцијама ( Филозофски 

факултет, Природно математички, ФТН...) 

-Сарадња са школом „Милан Петровић“; 

-Сарадња са Организацијом „Културно насеље“ 

-Сарадња са Матицом српском; 

-Сарадња са Градским зеленилом и Пољопривредном школом са 

помоћници 

директора 

 

стручни 

сарадници 

 

секретар школе  

 

педагошки 

колегијум 

 

руководиоци 

Стручних већа, 

Разредних 

 већа, 

координатори 

Тимова 

 

одељењске 

старешине 

 

Савет 

родитеља 

током године 
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циљем уређења школе и дворишта; 

-Сарадња са Институтом за јавно здравље Војводине и медицинским 

факултетом; 

 

 

ЦИЉ: 

-Сарадња са свим овим организацијама и устновама има за циљ 

унапређивање рада и подизања наставе на виши ниво, проширивање 

знања ученика како и побољшање стручник компетенција 

запослених; 
 

VIII   ЕВАЛУАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
Садржај рада Сарадници  Време 

релизације 

У оквиру праћења и еволуације рада школе планира се: 

-Учешће у изради програма самовредновања рада школе; 

- Организација израде инструмента за праћење и вредновање рада 

школе ; 

- Учешће у реализацији вредновања рада школе; 

-Праћење квалитета наставе и инструктивни надзор и рад; 

-Праћење свих сегмената Извештаја о раду школе, стручног 

усавршавања, реализације Развојног плана, анализе посећености 

наставе, реализације започетих пројеката на основу којих ће се 

уочити слабости и сачинити програм мера за њихово превазилажење 

и план за наредни период; 

- Редовно подношење извештаја о свом раду органу управљања; 

 

Тим за 

самовре-

дновање 

 

Помоћник 

директора 

 

Стручни 

сарадници 

 

Школски одбор 

VIII, IX 
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ПЛАН РАДА ПОМОЋНИЦЕ ДИРЕКТОРА  

ЗА  ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 

 

 
I  СТРУЧНО-АНАЛИТИЧКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ 

Садржај рада Сарадници  Време 

релизације 

– Израда оперативног програма рада школе; 

– Израда Плана рада помоћника директора; 

– Израда Плана посете часовима (направљен 30.08.2019). 

– Учешће у изради Годишњег плана рада школе; 

– Учешће у изради Школског програма рада школе; 

– Учешће у изради Плана рада Педагошког колегијума; 

– Учешће у изради  Развојног плана школе; 

– Учешће у изради  Плана самовредновања школе; 

– Учешће у изради  Акционог плана школе; 

– Учешће у изради  Плана стручног усавршавања наставника и 

стручних сарадника; 

– Утврђивање документације о праћењу реализације Годишњег 

плана и програма васпитно-образовног рада и других активности у 

школи и прикупљање података о изради годишњег извештаја о раду 

школе; 

– Анализа остварености Годишњег плана рада школе; 

– Припрема и анализа извештаја о самовредновању рада школе; 

– Анализа извештаја свих просветних инспекцијских и надзорних 

органа (надзор-ника,  инспектора, екстерних евалуатора...) и њихова 

презентација запосленима;  

–Учешће у изради кварталних, полугодишњих и годишњих 

извештаја о успеху и владању ученика, као и о раду школе; 

– Учешће у изради извештаја о стручном усавршавању наставника и 

стручних сарадника са анализом резултата примене стечених знања 

и вештина; 

– Прикупљање и систематизација података о раду школе; 

– Преглед дневника свих облика образовно-васпитног рада, 

матичних књига и друге документације значајне за образовно-

васпитни рад школе у целини; 

– Израда извештаја о раду школе: о успеху ученика, о проблемима 

образовно-васпитног рада, о материјално-финансијском пословању;  

– Припрема и организација излагања о успеху и владању ученика на 

седницама Наставничког већа , Одељењских већа. 

– Рад на личном стручном усавршавању праћењем стручне 

литературе, учешћем на семинарима, конгресима, саветовањима; 

– Вођење документације о свом раду; 

– Израда Извештаја о раду помоћника директора; 

– Учешће у изради Извештаја о остваривању годишњег плана рада; 

– Израда извештаја за Министарство просвете и друге институције. 

- Праћење, вођење документације Савета родитеља и благовремено 

обавештавање род. о састаницима,учествовање у припреми седнице; 

 

помоћник 

директора 

 

стручни 

сарадници 

 

секретар школе  

 

 

педагошки 

колегијум 

 

 

 

 

VIII, IX 

 

 

 

 

 

 

Током године 

II             ОРГАНИЗАЦИОНИ - УПРАВНИ ПОСЛОВИ 

Садржај рада Сарадници  Време 

релизације 

– Планирање и организовање остваривања програма образовања и 

васпитања и свих активности установе; 

– Утврђивање предлога настваних предмета и њихова  расподела на 

наставнике;  подела  одељењских  старешинстава, утврђивање 

 

Директор 

 

стручни 

током године 
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руководилаца одељењских и стручних већа, комисија, ученичких 

организација и др; 

– Израда предлога организационе шеме обављања свих послова у 

школи; 

– Подела задужења на почетку школске године; 

– Образовање стручних тела, тимова, комисија; 

-Израда решења о 40-часовној недељи запосленима; 

– Организовање, усмеравање стручног рада у школи у целини и 

организовање и координисање свих стручних органа (Наставничког 

већа, Одељењског, стручних већа, тимова, Педагошког колегијума); 

– Организовање и подела секција и слободних активности на 

наставнике; 

– Организовање рада продуженог боравка; 

– Организовање рада школске библиотеке; 

-Организовање иницијалног тестирања; 

-Организовање такмичења ( фебруар-школска, март и април –

општинска, окружна и републичка); 

-Организовање Пробног тестирања и Завршног испита;  

- Организација рада и свих активности везаних за ученике осмог 

разреда ( информисање старешина, избор ђака генерације, 

припремна настава, завршна свечаност, матурско вече...) 

-Организовање наставе и осталих активности поводом доласка 

ученика из Данске; 

-Планирање организације наставе за време полагања испита за 

лиценцу; 

-Организовање одласка ученика на такмичења; 

-Организовање одржавање часова предметне наставе у четвртом 

разреду са циљем упознавања са новимпредметимаи наставницима; 

– Организовање културне и јавне делатности школе ( организовање 

приредби: Пријем првака у Дечији савез, Сунчана Јесен живота, 

Новогодишњи програм, Новогодишњи вашар, Светосавска 

приредба,Завршни концерт, Сајам образовања; 

-Организација свих активности око уписа првака ( родитељски 

састанци у вртићима, пријема предшколаца по групама, 

евидентирање); 

-Организација и прикупљање података за набавку уџбеника деци из 

угрожених категорија; 

-Организација и унос података у информациони систем Доситеј; 

-Организовање, прикупљање података за сајт школе и летопис до 

израде финалне верзије; 

Организовање опремања дечијих радова и естетско уређење ходника 

школе; 

- Организовање и учешће у хуманитарном раду: прикупљање 

пакетића за децу из угрожених подручја, Дечијег села у Каменици, 

Свратиште, Сигурну кућу,дистрофичарима са сврхом помагања и 

развијања емпатије... 

-Организовање акција за прикупљање секундарних сировина: 

хартије, пластичних чепова-са циљем развијања свести о заштити 

средине,очувања природних ресурса ... 

-Организовање учешћа на разним конкурсима, такмичењима и 

манифестацијама; 

-Планирање и прикупљање потреба наставника и набавка материјала 

за образовање, луткарство и др. 

-Учешће у акцијама Црвеног Крста; 

-Координирање радном групом за  израду Плана интегритета, 

сачињавање плана и упознавање запослених; 

-Организовање шаховског турнира; 

– Организовање рада школског сајта; 

– Пружање помоћи и усмеравање рада са родитељима; 

сарадници 
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током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Април-мај 
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током године 
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– Израда и предлагање програма за опремање школе наставним 

средствима; 

– Организовање рада школске кухиње; 

– Организовање рада помоћно-техничког особља; 

– Организовање рада секретаријата, благајне, рачуноводства, израде 

периодичних обрачуна и завршног рачуна; 

– Избор наставника, стручних сарадника и помоћно-техничког 

особља;  

– Избор и именовање ментора; 

– Старање о остваривању Развојног плана школе; 

– Организовање текућег и инвестиционог одржавања школских 

објеката; 

-Праћење и организовање замена за одсутне раднике; 

-Организовање анкетирање за изборне премете и обрада података; 

– Организација излета, екскурзија, наставе у природи; 

– Проучавање законских прописа и давање иницијатива за допуне и 

измене нормативних аката; 

– Одлучивање о коришћењу средстава утврђених финансијским 

планом школе; 

– Сазивање седница органа управљања и Савета родитеља и 

руковођење њима; 

– Подношење извештаја о свом раду члановима Школског одбора; 

– Заступање и представљање школе и старање о законитости у 

доношењу одлука; 

– Предузимање мера против ученика и запослених у случајевима 

непоштовања права, обавеза, одговорности и повреда забрана 

предвиђених законом; 

– Предузимање мера ради извршавања налога просветне инспекције, 

саветника и осталих инспекцијских органа; 

-Организовање предавања и радионица у сарадњи са Заводом за 

јавно здравље Војводине, Сектором за безбедност Суп-а... 

- Организовање дежурства наставника на такмичењима и 

тестирањима, прикупљање податке о ученицима и током године рад 

на документацији и достављању података надлежним институцијама; 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Април-мај 

 

Током године 

IV   ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ РАД 

 

1. Припрема за педагошко-инструктивни рад: 

Садржај рада Сарадници  Време 

релизације 

– Рад на властитом усавршавању: праћење дешавања и новина у 

струци, развоја савремене педагогије и психологије, учешће на 

семинарима, саветовањима; 

–  Праћење и проучавање новина и  иницирање њихове 

имплементације; 

–  Проучавање планова образовно-васпитног рада наставника; 

–  Праћење и анализизање педагошке документације и оцењивање 

ученика; 

– Давање смерница за правилну имплементацију образовних 

стандарда постигнућа ученика по предметима и разредима у 

плановима рада наставника и праћење њихове адекватнe применe; 

– Проучавање литературе у вези са тематиком која ће се пратити на 

посећеним часовима и другим активностима; 

– Праћење и анализирање досадашњег рада и постигнутих резултата 

из предмета, односно активности које ће се посетити; 

– Праћење реализације часова слободних активности, секција, 

допунске, додатне и припремне наставе за полагање поправних и 

завршних испита; 

 

 

директор 

 

стручни 

сарадници 

 

секретар школе  

 

наставници  

 

педагошки 

колегијум 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

током године 
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– Планирање посета часовима и осталим облицима образовно-

васпитних активности, анализа након њих и усмеравање на даљи 

развој и јачањепрофесионалних компетенција; 

– Праћење стручног усавршавања наставника, њихово 

професионално напредовање.  
  

Лично стручно усавршавање:  
-У току године пратити актуелне теме из области :наставе и учења, 

сарадње и комуникације, организације рада у шкли, руковођења и 

менаџмента и похађати неке од семинара, конференција,  предавања 

који се организују из послова управљања а одржавају се на 

скуповмаза менаџмент. 

директор  

                                       2. Посета часовима: 

Садржај рада Сарадници  Време 

релизације 

– Посета часовима:   – наставника приправника, 

                                   – редовне наставе, 

                                   – допунског рада  и    додатног рада, 

                                   – припремне наставе, 

                                   – слободних активности, 

                                   – одељењског старешине; 

– Посета продуженом боравку; 
 

директор 

 

стручни 

сарадници 
 

током године 
према плану 

3. Анализа посећених часова: 
Садржај рада Сарадници  Време 

релизације 

– Индивидуални разговори са наставницима након посећених часова; 

– Анализа садржине и дидактичко-методичких поступака; 

– Утврђивање оцене о постигнутим резултатима и нивоа успешности 

наставе/учења  на часовима; 

– Предлози директора за унапређивање образовно-васпитног рада; 

– Групни облици инструктивног рада са наставницима у оквиру 

стручних и одељењских већа. 

-Давање препорука за даље стручно усавршавање; 

 

директор 

 

стручни 

сарадници 
 

током године 
 

               4. Рад са наставницима,одељењским старешинама, приправницима: 
Садржај рада Сарадници  Време 

релизације 

 

– Усмеравање наставника и одељењских старешина на савремено 

планирање васпитног рада у одељењу (координисање рада са 

школским педагогом и психологом); 

– Давање инструкција о вођењу администрације; 

– Пружање помоћи у решавању васпитних проблема, раду са 

родитељима и др; 

– Учешће у менторском раду са наставницима и стручним 

сарадницима  почетницима. 

-Информисање о новинама, прописима и актуелностима,семинарима. 

-Примена разних облика активности и дружења са циљем јачања и 

унапређивања међуљудских односа. 

-Организовање угледних и огледних часова са циљем размене 

искустава, едукације  и подизање квалитета  рада. 

-Организовање заједничког излета и стручних екскурзија за 

наставнике и учитеље, због развоја стручних компетенција  и 

здравије климе која је нарушена у предходном периоду. 
 

директор 

 

стручни 

сарадници 
 

током године 
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                                            5. Сарадња са родитељима: 
 

Садржај рада Сарадници  Време 

релизације 

– Индивидуални, саветодавни рад са родитељима ученика који 

спорије напредују у раду, односно имају одређених здравствених или 

васпитних проблема.  

–Контактирање и разговори са   родитељима ученика који имају 

тешкоћа у учењу и дисциплини и инсистирање у сардњи са стручном 

службом  на предузимању мера за побољшање.                                          

-Присуствовање седницама Савета родитеља; 

-Пријем родитеља који имају било какве предлоге и сугестије за 

унапређење; 

-Организовање Клуба родитеља који би помагао у раду разним 

облицима подршке,саветодавно,услугама, донацијама... 

-организовање трибина и предавања за родитеље на тему насиља, 

наркоманије, здравља; 

-Укључивање родитеља у рад тимова; 

директор 

 

стручни 

сарадници 

 

наставници 

одељењске 

старешине 
 

током године 
 

                                            6.   Сарадња са ученицима: 
Садржај рада Сарадници  Време 

релизације 

– Индивидуални  и групни разговори са ученицима; 

– Праћење  понашања ученика и предузимње  мера у случајевима 

повреда обавеза ученика;   

– Редовно   контактирање  ученика који имају тешкоћа у раду и 

понашању и подстицање стручних  сарадника и одељењских 

старешина да са њима организованије раде;   

– Праћење и подстицање рада Ђачког парламента (посете, предлози, 

иницијативе, инструкције);   

-Укључивање ученика у школске тимове и тела  и подстицање да дају 

своје    мишљење и сугестије; 

-Укључивање ученика са потешкоћама у   појачан васпитни рад; 

-Пружање помоћи ученицима који похађају наставу по ИОП-у. 

-Организовати активности и награде за успешне ученике;                                                                                                                  

 

 директор 

 

стручни 

сарадници 

 

наставници 

одељењске 

старешине 
 

током године 
 

V  ПЕДАГОШКИ НАДЗОР И КОНТРОЛА 

Садржај рада Сарадници  Време 

релизације 

– Педагошки надзор над извршавањем циљева и задатака образовања 

и васпитања и над остваривањем стандарда постигнућа; 

– Праћење реализације Годишњег плана рада (наставних програма и 

планова, програма слободних активности, ученичких организација, 

педагошко-психолошке службе, тимова за инклузију, 

самовредновање, за заштиту деце од насиља...), Школског програма 

рада и Развојног плана школе  и израда извештаја о њиховој 

реализацији; 

– Праћење доношења нових и допуна постојећих нормативних аката 

и контро-лисање њихове примене; 

– Праћење благовременог и тачног ажурирања комплетне школске 

документације;  

– Праћење реализације излета, екскурзија, наставе у природи; 

– Праћење рада наставног особља; 

– Праћење рада педагошко-психолошке службе; 

– Праћење рада библиотеке; 

– Праћење благовременог и тачног ажурирања сајта школе; 

– Праћење рада продуженог боравка; 

– Праћење рада школске кухиње и квалитета оброка и ужине који се 

 Директор 

 

стручни сарадници 

 

секретар школе  

 

 

педагошки 

колегијум 
 
Школски одбор 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

 

 

 

током године 
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припремају; 

– Праћење рада помоћно-техничког особља; 

– Праћење рада рачуноводства школе; 

– Праћење рада секретара школе; 

– Праћење стручног усавршавања особља; 

– Контролисање поштовања права, обавеза и одговорности ученика и  

запослених прописаних Законом. 

VI  РАД  У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ,ТИМОВИМА ШКОЛЕ  

Садржај рада Сарадници  Време 

релизације 

-Ангажовање на планирању, припреми и вођењу седница 

Наставничког већа;  

- Ангажовање на планирању, припреми и вођењу седница 

Педагошког колегијума;  

-Праћење рада  и организовање рада свих  школских тимова  са 

нагласком на праћење рада  и учешће у раду Тима за борбу против 

насиља ,злостављања и занемаривања и Стручног тима за  инклузију 

-Учествовање у раду Тима за самовредновање 

- Праћење рада Разредних и Стручних већа 

-Извршити анализу рада свих тимова, већа и тела, одредити ниво 

испуњености циљева, уочити где су се јављале потешкоће и дати 

предлоге за њихово превазилажење; 

 Директор 

стручни 

сарадници 

 

педагошки 

колегијум 

 

руководиоци 

Стручних већа 

и Разредних 

већа, 

координатори 

Тимова 

током године 

 

VII   САРАДЊА  СА  ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ, СТРУЧНИМ И  

ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 
Садржај рада Сарадници  Време 

релизације 

 – Сарадња са другим образовно-васпитним организацијама 

(предшколским установама, основним и средњим школама, 

факултетима); 

– Сарадња са Министарсвом просвете Републике Србије; 

– Сарадња са Одељењем Министарства просвете у Новом Саду; 

– Сарадња са Градском управом за образовање; 

– Сарадња са Градском просветном инспекцијом; 

– Сарадња са активом директора образовно-васпитних организација 

града и округа; 

– Сарадња са Градском управом за социјалну и дечју заштиту; 

– Сарадња са Центром за социјални рад; 

– Сарадња са здравственим установама – Домом здравља „Ј. Ј. Змај“ 

и са Институтом за јавно здравље Војводине; 

– Сарадња са МУП-ом Србије, односно са Полицијском управом 

Нови Сад; 

– Сарадња са културно-уметничким и спортским институцијама, 

организацијама и удружењима; 

– Сарадња са органима локалне самоуправе; 

– Сарадња са медијима; 

– Сарадња са јавним установама и приватним предузећима. 

-Сарадња са Друштвом учитеља; 

-Сарадња са музејом града Новог Сада; 

-Сарадња са високо-образовним институцијама ( Филозофски 

факултет, Природно математички, ФТН...) 

-Сарадња са школом „Милан Петровић“; 

-Сарадња са Организацијом „Културно насеље“ 

-Сарадња са Матицом српском; 

 Директора 

 

стручни 

сарадници 

 

секретар школе  

 

педагошки 

колегијум 

 

руководиоци 

Стручних већа, 

Разредних 

 већа, 

координатори 

Тимова 

 

одељењске 

старешине 

 

Савет 

родитеља 

током године 
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-Сарадња са Градским зеленилом и Пољопривредном школом са 

циљем уређења школе и дворишта; 

-Сарадња са Институтом за јавно здравље Војводине и медицинским 

факултетом; 

-Сарадња са Новосадским сајмом; 

-СПЕНСОМ; 

-Туристичким агенцијама и издавачким кућама; 

-Осталим основним школама; 

ЦИЉЕВИ: 

Сарадња са свим овим организацијама и устновама има за циљ:   

1.унапређивање рада 

2.подизања наставе на виши ниво,  

3.проширивање знања ученика 

4. побољшање стручник компетенција запослених; 

5.осавремењавање по свим параметрима; 

6.опремање школе; 

7.неговање традиције и културних тековина; 

8.Очување и неговање здравља ученика и запослених; 

9.Откривање и неговање талената код деце; 

10.превенцију и интервенцију код одређених проблема; 
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ПЛАН  РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА― 

ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 
 

У Савет родитеља улази по један представник родитеља ученика сваког оделења који се именује 

на почетку школске године, као и један представник родитеља ученика којима је потребна 

додатна подршка. Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања 

(Школски одбор), директору и стручним органима школе. Савет родитеља  у нашој школи чини 

57 родитеља. 

 

Ред. 

број 

 

САДРЖАЈ И НАЧИН РАДА 

Носиоци 

реализације 

Време 

1. 
Конституисање Савета родитеља одељења и Савета родитеља 

школе. 

Родитељи I–VIII 

разреда  и  

Наставничко веће 

Септембар  

2. Избор председника Савета родитеља школе. Савет родитеља Септембар 

3. 
Предлагање плана рада Савета родитеља школе, анализа 

садржаја и усвајање. 

Савет у сарадњи 

са директором 

школе 

Септембар 

4. Календар рада школе, анализа и упознавање. Савет  Септембар 

5. 

Разматрање предлога Годишњег плана рада за 2019/2020. 

и анализа реализације за претходну годину; Разматрање 

Извештаја о реализацији развојног плана школе; Упознавање 

и разматрање евентуалних измена Развојног плана школе. 

Савет 

Педагог, психолог 
Септембар 

6. 
Предлагање мера за осигурање квалитета и унапређивање 

образовно-васпитног рада. 
Савет Током године 

7. 
Помоћ при организовању и реализацији спортских дана, у 

сарадњи са одељењским старешинама. 

Родитељи, 

одељенске 

старешине 

Октобар 

8. 

Предлагање представника родитеља у органе управљања, у 

Стручни актив за развојно планирање и друге тимове, учешће 

у раду тимова 

Савет  

 
Током године 

9. 

Давање сагласности за програм и организовање екскурзија и 

наставе у природи, учешће у припреми јавне набавке у складу 

са Правилником о организацији и остваривању наставе у 

природи и екскурзије у основној школи, избор агенција и 

организација, дефинисање дневница. 

Савет 
Септембар- 

Новембар 

10. Учешће у предлагању изборних предмета Савет 
Септембар 

 

11. 

Предлагање мера од стране родитеља у циљу очувања 

школске имовине, помоћ у изради кодекса понашања свих 

ученика, наставника, сарадника у образовно-васпитном раду 

школе. 

Савет Током године 

12. 
Сарадња на обезбеђивању бољих услова рада и безбедности 

ученика школе.  
Савет Октобар 

13. 
Присуствовање свечаним приредбама и сарадња на 

организовању свечаности у току школске године.  

Савет, појединци, 

организатори 

приредбе 

Јануар, март, 

јун 

14. 

Анализа успеха и владања ученика по кварталима, 

упознавање са резултатима успеха ученика, похвалама и 

заштитним мерама за поједине ученике 

Савет Квартално 

15. 
Разматрање намене и коришћења донација прикупљених од 

родитеља. 

Савет Током године 
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Ред. 

број 
САДРЖАЈ И НАЧИН РАДА 

Носиоци 

реализације Време 

16. 

Ангажовање родитеља у организовању радионица, предавања, 

пројеката и других активности у циљу унапређења знања и 

вештина ученика, родитеља и наставника (неке од тема: 

здравље, одрастање, вештине комуникације, школски 

часопис, школска радио станица и друго).  

Савет, родитељи, 

одељенске 

старешине, 

наставници 

Током године 

17. 
Разматрање предлога школског програма образовања и 

васпитања. 
Савет Јун 

18. 
Разматрање предлога, захтева и примедаба родитеља за даљи 

рад Савета. 
Одбор савета Јун 

19. 

Прикупљање понуда и одабир пружалаца услуга 

фотографисања, обезбеђења у школи, дистрибуције уџбеника 

и другог; информисање родитеља, праћење наплативости 

Савет родитеља 
Током 

године 

20. 
Разматрање догађаја који су непланирано искрсли, а у 

надлежности су и Савета родитеља школе. 
Савет 

Током 

године 

21. 
Учешће родитеља у реализацији појединих садржаја 

Акционог плана професионалне оријентације. 
Савет, Тим са ПО 

Према плану 

ПО 

22. 
Организација активности припреме и извођења матурске 

вечери, прикупљање понуда и одабир пружалаца услуга. 

Савет родитеља, 

представници 

осмих разреда 

Март - мај 

 

 

Начин праћења реализације:  

Са свакој седници Савета родитеља води се писана евиденција – записник о раду, који чланови 

Савета усвајају на наредном састанку. 

 

Носиоци праћења реализације јесу: 

– председник Савета родитеља, 

– заменик председника Савета родитеља, 

– директор школе и 

– секретар школе. 
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ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

Послови секретара школе усмерени су на константно праћење законске регулативе која регулише 

делатност образовања и друге области права и њене примене на конкретне случајеве у свакодневном 

раду, да би се обезбедила законитост рада школе. У том смислу активности секретара школе,  поред 

осталог, обухватају следеће правно- техничке послове:   

Секретар школе:Снежана Шомођи 

Подручје 

рада  

Садржај активности Време рада Сарадници 

Послови из 

делокруга правне 

службе 

-израда нацрта општих аката школе у 

складу са законом; 

 - праћење и спровођење поступка 

доношења истих; 

 - правно-стручна помоћ од нацрта до 

објављивања коначних текстова 

аката школе; 

 - израда свих врста уговора, 

припремање тужби, предлога и 

одговора на тужбе;  

-заступање у споровима пред свим 

судовима; 

 - присуствовање седницама органа 

управљања, присуствовање и другим 

органима и стручним телима; 

- правно-технички послови око 

избора свих органа у школи; 

одVIII-2019. до 

IX-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

по потреби 

Директор, 

помоћници 

директорa, 

административни 

радници 

Послови из 

области рада 

органа школе 

- oбавља стручне послове за потребе 

Школског одбора, Савета родитеља; 

 - припрема и обрађује материјале 

које реализују ови органи, вођење 

записника Школског одбора и 

старање о законитости донетих 

одлука; 

од VIII-2018. 

од IX-2019. 

Директор, 

помоћници 

директора, 

председник ШО 

Послови из 

области кадровске 

службе 

- cтручни послови око спровођења 

конкурса за пријем радника; 

-стручни послови у вези са 

престанком радног односа, 

распоређивањем запослених и 

другим променама код статуса 

запослених;  

- израда уговора о раду за запослене; 

 - вођење кадровске евиденције ; 

-израда и издавање решења о 

коришћењу годишњих одмора; 

од VIII-2018. 

до VI-2019. 

Директор, 

помоћници 

директора и 

административни 

радници 

Послови из 

области стручног 

усавршавања 

запослених и 

полагања испита 

- вођење евиденције о обавези 

полагања испита за лицецу, 

пријављивање приправника 

министарсту просвете; 

 - израда решења за ментора, - 

од VIII 2018. 

доО IX-2019. 

Директор, 

помоћници 

директора 
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за лиценцу стручни послови у вези 

пријављивања кандидата за полагање 

испита за лиценцу; 

- вођење евиденције о стручном 

усавршавању запослених;  

Учешће у анализи 

реализације ГПР 

-подаци за делове ГПР из домена 

рада секретара 

XII,VI Директор, 

помоћници 

директора, 

стручни 

сарадници 

Учешће у изради 

ЦЕНУС 

-подаци из делокруга рада секретара; IX Директор, 

помоћници 

директора и 

административни 

радници 

Попуњавање 

образаца за 

потребе 

статистике 

-прикупљање, провера и уношење 

података; 

прикупљање, 

провера и 

уношење 

података 

Директор, 

помоћници 

директора, 

стручни сар. 

Послови у вези 

полагања испита у 

школи 

-праћење прописа који се односе на 

начин полагања свих врста испита у 

школи; 

 - учествовање у организовању тих 

испита и старање да се исти спроводе 

у складу са законом; 

од VIII-2018. до 

IX-2019. 

помоћници 

директора, 

стручни 

сарадници 

 

Пријем педагошке 

евиденције ради 

архивирања 

-књиге евиденције о 

образовно‐васпитном раду, матичне 

књиге, записници са испита ученика; 

током године помоћници 

директора, 

стручни 

сарадници 

Послови у вези 

ученика 

-старање о попуњавању регистра 

уписаних ученика; 

 -издавање уверења и потврда 

ученицима ради остваривања права 

код других органа, зahteвa зa 

preвodnice uчenika; 

- cтручни послови у вези вођења 

дисциплинског поступка против 

ученика;  

- стручни послови који се односе на 

организацију и реализацију 

екскурзија и наставе у природи; 

-издавање дупликата јавних исправа; 

одVIII-2018. до 

IX-2019. 

одељењске 

старешине 

Координација 

рада помоћно‐ 

техничке службе 

-распоређивање и контрола 

извршења послова, по потреби ‐ 

обезбеђивање дежурстава и замена и 

др. 

континуиранo Директор, 

помоћници 

директора 

Стручно 

усавршавање 

Семинар:,,Сусрети установа“у 

октобру на Златибору 

-  лично усавршавање, учешће на 

саветовањима и семинарима и др; 

октобар 2018. 

према плану 

Директор, шеф 

рачуноводства 

помоћници 

директора 
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V 

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА 2019/20.. 

 

 

 

Задаци 

 

Активности 

 

Сарадници 

 

Начин 

реализације 

 

Евалуација 

Време реализације 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

I. 

 

ПЛАНИРАЊЕ И  

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ВАСПИТНО 

ОБРАЗОВНОГ  

РАДА 

 

 

1. Учествовање у припреми развојног плана 

установе 

 

Управа 
Педагог 

Координ. 

Тимова 

 

Прикупљање 
података и 

састављање планова 

 

Развојни план рада 

Школе 

 

        

 

  

2. Учествовање у припреми концепције 

годишњег плана рада установе 

 
Управа 

Педагог 

Председ. 

Стручних тимова 

 
Прикупљање 

података и 

састављање планова 

 

Годишњи план 

 

        

 

  

3. Учествовање у изради годишњег плана 

рада 

Управа 

Педагог 

Председ. 
Стручних тимова 

 

Прикупљање 

података и 
састављање планова 

Годишњи план 

 

        

 

  

4. Учествовање у избору и планирању 

реализације посебних и специјализованих 

програма 

Педагог 

Председ. 
Стручних тимова 

Прикупљање 

података и 
састављање програма 

Програми 

 

        

 

  

5. Учествовање у осмишљавању и изради 

акционих планова 

Управа 
Педагог 

Председ. 

Стручних тимова 

 
Прикупљање 

података и 

састављање планова 

 

Акциони план 

 

        

 

  

6. Израда годишњег плана рада психолога  Према Правилнику  

План 

 

        

 

  

7. Израда месечних оперативних планова 

рада психолога 

 Према  

годишњем 
плану 

 

Месечни планови 
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II. 

 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОГ 

 

1. Учествовање у континуираном праћењу и 

подстицању напредовања деце у развоју и 

учењу. 

 

Одељенске  

старешине 

Индивидуални 

разговори и  

предавања у 

одељењима 

 

 

 

        

 

  

2. Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана за ученике са посебним 

потребама 

Одељенске  
Старешине 

Предметни 

Наставници, 
родитељи 

 
Консултације и  

саветовање 

 

Дневник рада 

психолога 

 

        

 

  

 

3. Учешће у изради полугодишњег и 

годишњег извештаја о раду школе 

 

Председав. 

Стручних тимова 
и органа 

 

Прикупљање делова 

извештаја и редакција  

 

 

Извештаји о раду 

Школе 

 

        

 

  

 

4. Учествовање у истраживањима која се 

спроводе у оквиру самовредновања рада 

школе 

 

Управа 
Педагог 

Тим 

Прављење програма, 

Истраживање,  
Обрада података 

Писање извештаја 

 

 

Извештај о 

самовред- 

новању 

 

        

 

  

 

 

III 

 

 

РАД СА 

НАСТАВНИЦИМА 

 

 

 

4. Пружање подршке јачању наставничких 

компетенција у областима: комуникација 

и сарадња, конструктивно решавање 

сукоба и проблема, подршка развоју 

личности детета, односно ученика, 

подучавање и учење 

 

 
 

 

Наставници 

 
 

 

Индивидуални 
разговори 

Часови одељенског 

старешине 

 

 

 

Дневник рада 

психолога 

 

        

 

  

2. Саветовање наставника у 

индивидуализацији в.о.р.односно наставе на 

основу уочених потреба, интересовања и 

способности деце, односно психолошке 

процене индивидуалних карактеристика 

ученика и остварености постигнућа у школи 

 

 
 

 

Наставници 

 

 
 

Индивидуални 

разговори 

 

 

 

Дневник рада 
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III 

 

 

РАД СА 

НАСТАВНИЦИМА 

 

психолога 

3. Пружање подршке наставницима за рад са 

ученицима којима је потребна додатна 

образовна подршка 

 
 

Наставници 

 
 

Индивидуални 

разговори 

 

 

Дневник рада 

психолога 

 

        

 

  

 

4. Оснаживање наставника за рад са 

ученицима изузетних способности 

 

 
Наставници 

 

 
Индивидуални 

разговори 

 

 

Дневник рада 

психолога 

 

        

 

  

5. Пружање подршке наставницима у раду 

са ученицима код којих је утврђен 

психолошки узрок неуспеха у достизању 

захтева образовних стандарда као и 

појава неадаптивних облика понашања и 

предлагање мера за њихово 

превазилажење 

 

 

 
 

 

Наставници 
 

 

 
 

 

Индивидуални 
разговори 

 

 

 

 

Дневник рада 

психолога 

 

        

 

  

6.Подршка наставницима да препознају и 

подрже способности, интересовања и 

склоности ученика које су у функцији развоја 

професионалне каријере ученика 

 

 
 

Одељенске 

старешине 
осмог  

разреда 

 

 
 

Саветодавни  

рад 

 

 

Дневник 

Рада 

психолога 
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7.Пружање подршке наставницима у раду са 

родитељима, односно старатељима 

 

 

Одељенске 

старешине 

 

 

Саветодавни рад 

 

 

Дневник  

Рада  

психолога 

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

РАД СА  

УЧЕНИЦИМА 

 

 

1.Учешће у праћењу  напредовања ученика у 

развоју и учењу 

Педагог 
Од.стареш. 

наставници 

 

Индивидуало 
Час одељенсог 

старешине 

 

 

        

 

  

2.Испитивање деце уписане у основну школу 

проценом интелектуалног, когнитивног, 

емоционалног и социјалног статуса 

 

Педагог 

 

Тест за испитивање 

Првака – ТПИ 

 

Протоколи 

тестирања 

 

        

 

  

3.Учешће у структуирању  одељења првог и 

по потреби других разреда. 

Управа 

педагог 

На основу 

резултата 
тестирања 

 

Документ. 

 

        

 

  

6. Испитивање општих и посебних 

способности, особина личности, 

когнитивног стила, мотивације за 

школско учење, професионалних 

опредељења, вредносних оријентација и 

ставова, групне динамике одељења и 

статуса појединца у групи, психолошких 

чинилаца успеха и напредовања ученика 

и одељења 

 

 

 

Педагог 

Одељенске 

старешине 

 

 

Психолошки  

Тестови 

Упитници 
анкете 

 

 

Протоколи 

испитивања 

 

        

 

  

5. Саветодавно-инструктивни рад са 

ученицима који имају тешкоће у учењу, 

развојне, емоционалне и социјалне тешкоће, 

проблеме прилагођавања,проблеме 

понашања 

 

Педагог 
Одељенске 

Старешине 

Предметни 
наставници 

 

Саветодавни рад 
 

 

Картотека ученика 
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IV 

 

РАД СА  

УЧЕНИЦИМА 

 

6. Пружање подршке деци, односно 

ученицима за које се обезбеђује васпитно-

образовни рад по индивидуалном 

образовном плану, односно који се школују 

по индивидуализованој настави и иоп-у 

 

 

 

Педагог 

Одељенске 
Старешине 

Предметни 

наставници 

 

 

 

Испитивање  

услова и могућности  
и саветодавни рад 

 

 

 

Картотека  

ученика 

 

        

 

  

7. Идентификовање ученика са изузетним 

способностима (даровити и талентовани) и 

пружање подршке таквим ученицима за 

њихов даљи развој 

 
Педагог 

Предметни 

наставници 

 
Тестови 

способности 

и упитници 

личности 

 

Картотека 

ученика 

 

        

 

  

7. Пружање психолошке помоћи детету, 

односно ученику, групи, односно 

одељењу у акцидентним кризама 

 

 

Управа 
Педагог 

Одељенске 

старешине 

 

Процедура 
Поступања у 

Кризним 

ситуацијама 

 

Записници 

 

        

 

  

9. Учествовање у појачаном васпитном раду 

за ученике који врше повреду правила 

понашања у школи 

 

Педагог 

Одељенсске 

старешине 

 

Према плановима 

појачаног  

васпитног рада 

 

Планови 

 

        

 

  

10. Анкетирање, тестирање и саветовање 

ученика за професионалну оријентацију 

Педагог 

Одељенске 
Старешине 

Тим 

Анкетирање 

тестирање 
саветовање 

 

 

протоколи 

 

        

 

  

 

 

 

 

V 

 

8. Прикупљање података од родитеља, који 

су од значаја за упознавање  ученика и 

праћење његовог развоја 

 

 

 
Сви родитељи 

 

Индивидуални 
рад са родитељима 

 

 

Дневник рада 
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РАД СА 

РОДИТЕЉИМА 

 

 

2. Прикупљање података од родитеља, који 

су од значаја за упознавање детета, односно 

ученика првог разреда и праћење његовог 

развоја 

 

Родитељи 

ученика првог 

разреда 

 

Упитник за родитеље  

 

Документација за 

упис ученика у 

први разред 

 

        

 

  

 

3. Саветодавни рад са родитељима 

 

Родитељи који се 

определе за рад  

 

Саветодавни рад 

 

Дневник рада 

 

        

 

  

VI. 

РАД У СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

1.Наставничког већа 

2.Одељенских већа 

3.Стручни тим за заштиту од насиља 

4. Стручни тим за самовредновања рада 

Школе 

 

Управа, педагог 

и чланови 

стручних органа 

 

Учешће у раду 

седница и писање 

извештаја 

 

Документација 

 

        

 

  

VII. 

САРАДЊА СА 

УСТАНОВАМА ИЗ 

ЛОКАЛНЕ СРЕДИНЕ 

 

1.Градски секретаријат за образовање 

2.Центар за социјални рад 

3. МУП 

4. Медији 

  

 

Медијација 

 

 

Дневник рада 

 

        

 

  

VIII. 

СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

 

1.Сабор психолога Србије 

2. Стручно усавршавање унутар установе 

 

Друштво 

психолога Србије 

 

 

Присуство 

 

 

        

 

  

IX. 

ПРИПРЕМА ЗА РАД  

И ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

1.Вођење картотеке ученика 

2.Вођење дневника рада психолога 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  ПЕДАГОГА 

I. Планирање, програмирање, организовање и праћење образовно-васпитног рада  

1. Планирање и програмирање васпиттно –образовног рада 

Садржај рада 
Време реализације 

Сарадници 
VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

Израда Глобалног плана и програма 

рада педагога 

           - 

Израда месечних планова рада 

педагога 

           - 

Учествовање  у изради концепције  

Годишњег плана рада школе 

           директор 

помоћници 

директора 

психолог 

Учествовање у припреми развојног 

плана установе 

           психолог 

Учествовање у изради програма рада 

стручних органа 

           директор 

психолог 

Учествовање у изради  плана и 

програма пружања  помоћи деци са 

посебним потребама 

           тим за 

додатну 

подршку 

Учествовање у припреми ИОП-а  за 

ученике 

           тим за 

додатну 

подршку 

Учествовање у изради планова и 

програма васпитног рада с ученицима 

           наставници 

Учествовање у осмишљавању и 

изради акционих планова 

           психолог 

Учествовање у изради концепције 

програма усавршавања наставних и 

стручних сарадника на нивоу школе 

           директор 

психолог 

Помоћ у изради предлога тема за ЧОС             одељењске 

старешине 

Помоћ у изради предлога тема за ЧОЗ            одељењске 

старешине 

ученици 

Помоћ у планирању допунске,додатне 

наставе, слободних активности. 

Т о к о м г о д и н е наставници 

Израда плана праћења,вредновања и 

евиденције о реализацији. 

Т о к о м г о д и н е психолог 

Учествовање у изради концепције 

програма усавршавања наставних и 

стручних сарадника на нивоу школе 

           директор 

помоћници 

директора 

психолог 

Учествовање у изради програма рада 

приправника 

           директор 

помоћници 

директора 

психолог 

Помоћ у планирању допунске,додатне 

наставе, слободних активности. 

           Наставници 
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2. Прађење  и вредновање реализације програма васпитно – образовног рада 

Садржај рада 
Време реализације 

Сарадници 
VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

Учествовање у праћењу и 

унапређивању  свих облика 

образовно-васпитног рада 

т о к о м г о д и н е наставници 

психолог 

Израда пројекта и инструкција за 

прађење васпитно- образовног  рада 

са ученицима 

(помоћ око израде ученичких досијеа) 

           наставници 

психолог 

Праћење наставе, остварености 

стандарда  и постигнића ученика 

т о к о м г о д и н е наставници 

психолог 

Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације наставе и ИОП-а 

           наставници 

Праћење ефеката иновативних 

активности и пројеката школе 

           психолог 

Праћење стручног усавршавања 

наставника и стручних сарадника 

т о к о м г о д и н е наставници 

управа 

Прађење васпитног- образовног  рада 

прегледом књига евиденције 

т о к о м г о д и н е психолог 

Прађење реализације ВОР-а 

применом инструмената и 

непосредним посматрањем 

т о к о м г о д и н е наставници 

психолог 

Праћење самовредновања рада             психолог 

Праћење успеха ученика на завршном 

испиту 

           наставници 

II. Реализација наставног плана и програма у сарадњи са наставницима (сарадња с 

наставницима, одељењским старешинама и другим учесницима у образовно-васпитном 

раду)  

1. Сарадња са наставницима на унапређивању васпитно –образовног рада 

Садржај рада 
Време реализације 

Сарадници 
VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

 Учествовање у анализа спроведених  

иницијалних тестова знања 

           наставници 

психолог 

Упознавање учитеља првог разреда 

са подацима о тестирању 

           учитељи 

Праћење рада одељења првог разреда            учитељи 

Прађење прилагођавања одељења 

петог разреда на предметну наставу 

           наставници 

Анализа спроведених тестова знања у 

току године 

т о к о м г о д и н е наставници 

психолог 

Пружање подршке наставницима за 

рад са ученицима којима је потребна 

додатна образовна подршка 

т о к о м г о д и н е наставници 

психолог 

Оснаживање наставника за рад са 

ученицима изузетних способности 

т о к о м г о д и н е наставници 

психолог 

Прађење рада и помоћ наставницима 

почетницима 

т о к о м г о д и н е приправници 

управа 

Помоћ у непосредној припреми 

наставника – избору и 

конкретизацији циља и задатака који 

треба да се остваре у оквиру 

т о к о м г о д и н е наставници 
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појединих садржаја програма наставе 

и других облика образовно-васпитног 

рада; одабирању и примени 

ефикаснијих облика, метода и 

средстава рада ради остваривања 

постављених циљева и задатака, и 

модернизације наставне технологије 

Упућивање наставника на коришћење 

стручне литературе 

т о к о м г о д и н е  

Помоћ појединим одељењима која 

имају потешкоће у  раду 

 п о    п о т р е б и психолог 

Пружање подршке наставницима у 

раду са ученицима код којих је 

утврђен неуспех у достизању захтева 

образовних стандарда као и појава 

неадаптивних облика понашања и 

предлагање мера за њихово 

превазилажење 

т о к о м г о д и н е управа 

директор 

Учествовање у проналажењу 

рационалних решења за набавку 

учила и опремање кабинета 

           управа 

директор 

Помоћ наставницима при полагању 

стручног испита 

 п о    п о т р е б и управа 

директор 

Педагошко инструктивни  увид у 

часове  и припреме наставника. 

Т о к о м г о д и н е управа 

директор 

Присуствовање часовима наставника 

и анализа часова 

           управа 

директор 

Помоћ наставницима у стручном 

усавршавању 

           управа 

директор 

 т о к о м г о д и н е психолог 

директор 

Учешће у припреми угледних часова т о к о м г о д и н е наставници 

2.Сарадња са одељењским старешинама на унапређењу васпитно –образовног рада 

Садржај рада 
Време реализације 

Сарадници 
VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

Помоћ одељењским старешинама у 

реализацији садржаја и облика, а пре 

свега у вези с актуелним питањима из 

живота и рада одељења, области 

професионалне оријентације, 

хуманизације односа међу половима,  

т о к о м г о д и н е психолог 

Планирање рада одељенског 

старешине по захтевима 

 п о    п о т р е б и одељењски 

старешина 

Прађење реализације ЧОС-ова т о к о м г о д и н е одељењски 

старешина 

Прађење ангажовања ученика у 

слободним активностима 

т о к о м г о д и н е одељењски 

старешина 

Реализација тема за ЧОС по захтеву 

одељ. Старешине 

 п о  з а х т е в у одељењски 

старешина 

Стварање погоднијих педагошко-

социјалних услова за напредовање 

ученика (дидактичко-методички 

поступци, средстава подстицања и 

сл.) у школи и породици 

т о к о м г о д и н е одељењски 

старешина 
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III  Рад с ученицима (појединцима, групама и колективима)  

Садржај рада 
Време реализације 

Сарадници 
VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

Тестирање ученика за полазак у 

школу (први разред) 

           психолог 

Праћење прилагођавања ученика који 

су понављали разред  и  рад са 

ученицима којима је потребна  

додатна образовна подршка 

           психолог 

Испитивање педагошких чинилаца 

успеха и напредовања појединих 

ученика, одељења, група и разреда, 

предлагање и предузимање мера за 

подстицање даљег развоја 

т о к о м г о д и н е психолог 

Испитивање педагошких чинилаца 

неуспеха у савладавању програма у 

целини или у појединим предметима 

код ученика ,предлагање мера за 

превазилажење проблема  

т о к о м г о д и н е психолог 

Саветодавно-васпитни рад с 

ученицима (групни и индивидуални): 

који постижу слабији успех, 

испољавају тешкоће у прилагођавању 

на живот и рад у школи и имају 

проблема у понашању  

т о к о м г о д и н е психолог 

Испитивање ученика у вези 

организовања ученичких трибина и 

предавања  

т о к о м г о д и н е ђачки 

парламент 

Рад на професионалној оријентацији  т о к о м г о д и н е психолог 

Анализирање и предлагање мера за  

унапређивање- ваннаставних 

активности 

           управа 

          IV        Сарадња и саветодавни рад са родитељима- старатељима  ученика  

Садржај рада 
Време реализације 

Сарадници 
VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

Сарадња са родитељима у циљу 

прикупљања информација значајних 

за развој детета  

           психолог 

Саветодавни рад са родитељима 

ученика који имају тешкоће у учењу и 

понашању 

т о к о м г о д и н е психолог 

Припрема предавања и едукативног 

материјала за родитеље 

           библиотекар 

Пружање подршке и помоћи 

родитељима  у осмишљавању 

слободног времена  ученика 

т о к о м г о д и н е психолог 

Сарадња са Саветом родитеља т о к о м г о д и н е управа 

Укључивање родитеља, старатеља у 

поједине облике рада установе 

т о к о м г о д и н е родитељи 

Сарадња са родитељима чија деца 

раде према индивидуалном 

образовном програму 

т о к о м г о д и н е родитељи 

психолог 
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      V  Рад са директором,стручним сарадницима, педгошким асистентом и пратиоцем ученика       

Садржај рада 
Време реализације 

Сарадници 
VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

Сарадња са директором  и 

психологом на планирању, 

извештавању и изради стратешких 

докумената школе 

           директор 

психолог 

Сарадња са директором и психологом 

на формирању одељења првог разреда 

           директор 

психолог 

Тимски рад на проналажењу 

најефикаснијих начина унапређивања 

вођења педагошке документације у 

установи 

           управа 

Сарадња са директором и психологом 

на планирању активности у циљу 

јачања наставничких и личних 

компетенција 

т о к о м г о д и н е директор 

психолог 

Сарадња са педагошким асистентима 

и пратиоцима детета, односно 

ученика на координацији активности 

у пружању подршке деци/ученицима  

за које се доноси индивидуални 

образовни план 

т о к о м г о д и н е педагошки 

асистент 

Сарадња са директором и психологом 

по питању приговора и жалби 

ученика и његових родитеља, односно 

старатеља на оцену из предмета и вл. 

т о к о м г о д и н е директор 

психолог 

Сарадња са директором, стручним 

сарадницима на истраживању 

постојеће васпитно- образовне, 

односно образовно-васпитне праксе и 

специфичних проблема и потреба 

установе и предлагање мера за унапр. 

т о к о м г о д и н е директор 

стручни 

сарадници 

Сарадња са психологом у области 

испитивања,анкетирања  и тестирања 

ученика 

т о к о м г о д и н е психолог 

          VI   Рад  у стручним органима и тимовима 

Садржај рада 
Време реализације 

Сарадници 
VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

Учествовање у раду наставничког 

већа, односно педагошког већа 

(давањем саопштења, информисањем 

о резултатима обављених анализа, 

прегледа, истраживања и других 

активности од значаја за образовно-

васпитни рад и јачање васпитачких 

односно наставничких компетенција) 

 

           чланови 

Педгошког 

колегијума 

Предлагање мера за унапређивање 

рада стручних органа установе 

Т о к о м г о д и н е управа 

Учествовање у раду педагошког 

колегијума, педагошких већа и 

стручних актива за развојно 

т о к о м г о д и н е чланови 

Педгошког 

колегијума 
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планирање и развој предшколског, 

школског програма, односно 

програма васпитног рада, 

Учешће у радау Стручног тима за 

додатну подршку ученицима- израда 

педагошких профила, планова 

индивидуализације и ИОП-а 

т о к о м г о д и н е тим за 

додатну 

подршку 

VII  Сарадња са надлежним установама, организацијама, удужењима и јединицом локалне                      

самоуправе 

Садржај рада 
Време реализације 

Сарадници 
VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

Сарадња са Школском управом Нови 

Сад и Министарством просвете 

т 

 

о к о м г о д и н Е 

 

 

саветници 

Сарадња са Градском управом за 

образовање 

 п о    п о т р е б и просветни 

инспектори 

Сарадња са Домом здравља, Центром 

за социјални рад, МУП, Сектором за 

малолетничку деликвенцију... 

т 

 

о к о м г о д и н Е 

 

 

лекари 

социјални 

радници 

инспектори 

Учествовање у истраживањима 

научних, просветних и других 

установа 

т 

 

о к о м г о д и н Е 

 

 

стручни 

сарадници 

Сарадња са другим школама и 

њиховим стручним сарадницима 

т 

 

о к о м г о д и н Е 

 

 

стручни 

сарадници 

Сарадња са институтом за педагогију 

Филозофског факултета 

т 

 

о к о м г о д и н Е 

 

 

стручни 

сарадници 

ЦИЉЕВИ: 

Сарадња са свим овим организацијама и устновама има за циљ:   

1.унапређивање рада 

2.подизања наставе на виши ниво,  

3.проширивање знања ученика 

4. побољшање стручник компетенција запослених; 

5.осавремењавање по свим параметрима; 

6.опремање школе; 

7.неговање традиције и културних тековина; 

8.Очување и неговање здравља ученика и запослених; 

9.Откривање и неговање талената код деце; 

10.превенцију и интервенцију код одређених проблема; 
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         VIII  Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

Садржај рада 
Време реализације 

Сарадници 
VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

Вођење евиденције о сопственом 

раду на дневном, месечном и 

годишњем нивоу 

с в а к о д н е в н о - 

Израда, припрема и чување посебних 

протокола, чек листа за праћење 

наставе и васпитних активности  на 

нивоу школе 

т 

 

о к о м г о д и н е 

 

 

управа 

Прикупљање података о ученицима и 

чување  материјала  који садржи 

личне податке о деци односно 

ученицима у складу са етичким 

кодексом педагога 

т 

 

о к о м г о д и н е 

 

 

психолог 

родитељи 

Индивидуално стручно усавршавање 

праћењем стручне  литературе и 

информисањем на Интернету 

с в а к о д н е в н о - 

Стручно усавршавање присуствовање 

акредитованим семинарима према 

Годишњем плану усавршавања и 

личном плану.  

Редовно присуствовање састанцима 

Друштва  педагога. 

П р е м а  п л а н у управа 

директор, 

наставници,п 

психолог 

Вођење евиденције и документације 

о пројектима који се реализују у 

школи или су везани за школу 

т 

 

о к о м г о д и н е 

 

 

управа 

Вођење документације о раду са 

ученицима, родитељима и 

наставницима 

с в а к о д н е в н о психолог 

Лично стручно усавршавање:  
У току године пратити актуелне теме 

из области :наставе и учења, сарадње 

и комуникације,развијање вештина, 

развоја личности ученика,из области 

заштите ученика од насиља, области 

инклузивног образовања, примрне 

иновативних метода у наст. и др. 

Називи семинара , време и место 

одржавања налазе се у личном плану 

стручног усавршавања. 

П р е м а  п л а н у управа 

директор, 

наставници,п 

психол 
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ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА ЗА  ШКОЛСКУ 2019/20.ГОДИНУ 

 
 

 

Садржај рада 

Време реализације 
Носиоци 

послова 
VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

- Припрема библиотечког фонда и 

библиотечкедокументације у новој 

школској години, промена одељења, 

унос нових  ученика у базу података ... 

           библиотекар 

Свакодневни васпитно образовни рад 

са ученицима (помоћ при избору књига, 

у обради података из књига за лектиру, 

реферате , паное...) 

           библиотекар 

наставници 

Сарадња са учитељима и наставницима 

у припремању литературе , слика, 

података за одређене наставне јединице 

 

Припремање културних акција : 

Песничке штафете ( прикупљање 

песама и организација 

приредбе у сарадњи са наставницима 

разредне наставе и предметне наставе) 

 

Припремање изложбе песничких радова 

ученика школе; 

Припремање акције Читалачка значка и 

Читалачки дневник 

 

т о к о м г о д и н е библиотекар 

наставници 

Израда предлога за набавку и куповину 

нових књига  у сарадњи са педагошко-

психолошком службом ,директором  

рачуноводством и наставницима 

           Библиотекар, 

Директор, шеф 

рачуноводства, 

Наставници, 

педагог 

 

Посета Сајму књига у Београду и 

Салону књига у Новом Саду 

        

 

    

библиотекар 

Избор за најчитанију књигу од стране 

ученика; 

 

           библиотекар 
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Испитивање потреба интересовања за 

књигом; 

           Библиотекар 

наставници 

педагог 

Набавка књига за обнову књижног 

фонда и књига за наградеученицима 

т о к о м г о д и н е библиотекар 

наставници 

педагог 

директор 

Организовање часа читања поезије у 

библиотеци у сарадњи са наставницима 

разредне 

наставе 

т о к о м г о д и н е библиотекар 

наставници 

разредне 

наставе 

Обележавање културно-

историјскихдогађаја на паноу у холу 

школе(годишњице рођења,културене 

манифестације, предлози за читање) 

т о к о м г о д и н е библиотекар 

наставници 

 

Масовно укључивање ученика првог 

разреда у коришђењу услуга 

библиотеке и пропаграње укључивања. 

Одржавање часова првацима са циљем 

пропагирања читања. 

           библиотекар 

учитељи првог 

разреда 

Информисање ученика и наставника о 

новим књигама, разним конкурсима из 

штампе и других медија и помоћ при 

учествовању 

Организовање културних акција 

(књижевно вече,представе, конкурси...); 

Рад са ученицима и сарадња са 

наставницима српског језика и 

учитељима на припреми ученика за 

такмичење „Читалићи“ 

т о к о м г о д и н е библиотекар 

наставници 

 

Обрада и каталогизација нових књига  

и уношењеподатака у базу података. 

Редовно ажурирање сајта школске 

библиотеке и објављивање садржаја у 

вези са библиотеком школе на 

фацебоок страници школе и сајту 

Школе. 

т о к о м г о д и н е библиотекар 

Вођење евиденције 

Задужења ученика и наставника  и 

њихово обавештавање 

Присуствовање седницама стручних и 

других органа школе; 

Узимање учешћа у планирању и 

реализацији културне и јавне 

делатности школске 

библиотеке 

т о к о м г о д и н е библиотекар 

Обрада статистичких података            библиотекар 

Проглашење најчитанијих књига у 

школској 2019/20. 

           

Сарадња са Градском и Народном 

библиотеком по потреби 

 Учешће на родитељским састанцима 

ради давања информација о читалачким 

интересовањима и потребама ученика, 

т о к о м г о д и н е библиотекар 

педагог 
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ради развијања читалачких и других 

навика ученика и формирању личних и 

породичних библиотека, 

Остваривање сарадње с родитељима у 

вези са развијањем читалачких навика 

ученика. 

 

Стручно усавршавање према плану 

усавршавања (због специфичности 

организације усавршавања за 

библиотекаре неопходна је сараднја са 

библиотекарима јужнобачког округа) 

 Учествовање у раду друштва школских 

библиотекара на нивоу града и 

јужнобачког округа 

п р е м а  п л а н у библиотекар 



 

202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

ВАННАСТАВНЕ  

АКТИВНОСТИ 
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ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 
 

ДОДАТНИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД  
Организује се за ученике од I до VIII разреда који су посебно надарени и имају одлично 

постигнуће у учењу. На овим часовома додатно усавршавају знања и тако развијају своје 
способности.  

Ови ученици обично се укључују и у припрему за такмичења. 
 
 

ДОПУНСКИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 

 
Организује се за ученике од I до VIII разреда који имају проблема у раду и учењу 

појединих наставних предмета и области из којих не показују одговарајуће резултате у учењу.  
Укључивање ученика у допунски васпитно – образовни рад врши се сходно законским 

одредбама, на основу одлуке Наставничког већа у складу са Законом о систему образовања и 
васпитања.  

За ученике разредне наставе допунски рад ће се изводити из предмета: српски језик, 
математика и страни језика уколико се буде указала потреба изводиће се и из других предмета.  

Оваква наставна активност изводиће се у групама од 1 до 10 ученика уз примену разних 
облика рада (индивидуални, групни рад).  

Планови рада наставника додатне и допунске наставе се налазе код педагога школе. 
Допунски рад у предметној настави реализоваће се из предмета: српски језик, математика, 
енглески језик, физика, хемија. 

Допунски образовно-васпитни рад почиње диференцираним, индивидуалним приступом 

ученицима на часовима редовне наставе, а за ученике којима је то неопходно и ван редовне 

наставе. Допунски рад се организује у току наставне године према указаној потреби. Разлози 

упућивања ученика на допунску наставу су различити и многоструки. Један од најчешћих 

разлога слабог учења и напредовања јесте недостатак основних базних знања. Некад су то они  

ученици који често изостају са редовне наставе због болести. Узроци слабијег успеха ученика у 

учењу могу бити: недовољна социјална зрелост за своју хронолошку доб, велики број изостајања 

са наставе, деца са слабијом пажњом и концетрацијом за рад. Да би се унапредио квалитет 

допунско града, водиће се рачуна о: облицима рада, времену рада, наставним средствима, плану 

рада и припреми наставника за рад. Часови допунске наставе биће организовани  из предмета где 

се укаже потреба да се помогне ученику у напредовању исавладавању градива.. 

Планове рада за допунску наставу израђују наставници који је изводе за сваку групу 

посебно, и то кад се формира група и сагледају заостајања сваког појединца у групи. Број сати 

допунског рада у току године оријетационо ће износити 36 часова по предмету и наставнику. 

 

ОБЛИЦИ РАДА 

У допунском раду наставници морају правилно одабрати и припремити адекватне облике 

рада како би свакиу ченик био максимално ангажован. То су најчешће индивидуални, ређе 

групни или кабинетски облици рада. У допунском раду ће се користити постојећа наставна и 

техничка средства. 
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

 

Подручје рада Садржај рада Оријентационо 

време 

 

ПЛАНИРАЊЕ 

И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

1. На састанку стручног актива наставника 

утврдити законску основу за израду плана 

рада допунске наставе, евентуално 

ускладити са изменама и допунама  и 

одредити оријентационе садржаје; 

2. Израдити Годишњи оријентациони план 

рада допунске наставе; 

3. Израдити распоред часова допунске 

наставе; 

4. Планирати начине идентификације 

ученика за допунску наставу (облици: 

посматрање, резултати на контролном, 

писменом, наставни листићи, 

психолошки тестови). 

 

Август 

 

и  

 

септембар 

 

УЧЕНИЦИ 

 

1.Идентификовање ученика; 

2.Разврставање ученика према потешкоћама; 

3.Формирање група: 

а) ученици који немају основно знање; 

б) ученици који немају довољно развијене 

радне навике; 

в) ученици слабијих интелектуалних 

способности; 

г) ученици са потешкоћама у породици; 

д) васпитно-запуштени ученици; 

ђ) ученици са здравственим потешкоћама,  

већим бројем изостанака са редовне наставе. 

 

 

 

Октобар 

 

и   

 

 

током 

године 

 
 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

 
Организује се пре почетка поправних испита половином августа месеца. Изводи се за 

ученике који су упућени на полaгање попрaвних испита у трајању од 5 дана, по два часа дневно, 
за предмете или оне области које ученик полаже. Такође се у школи организује припремна 
настава за ученике VIII разреда, као вид припремања ученика за полагање пријемних испита и 
уписа у средње школе. Овакав вид наставе се организује у априлу месецу за предмете: 
математика и српски језик. Наставом се обухвaтају сви заинтересовaни ученици VIII разреда. 

Припрема ученика четвртог разреда за предметну наставу 

Ученици четвртог разреда на крају првог класификационог периода припремају се за 

прелазак на предметну наставу кроз рад и сарадњу са предметним наставницима. Сви 
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наставници су у обавези да планирају часове које ће реализовати у четвртом разреду. На тај 

начин ученици се навикавају на систем рада наставника, облике сарадње и тиме се прелаз на 

предметну наставу ублажава, а ученицима даје пуна подршка. 
 

 

 

ИНДИВИДУАЛИЗОВАНИ РАД 

Индивидуализовани рад се састоји у томе да се за сваког ученика бира посебна активност 

која му највише одговара. У индивидуализованој настави могуће је уважавати разлике у 

способностима, предзнањима, начину и ритму рада и осталим личним чиниоцима који утичу на 

успех у учењу. У таквом наставном систему ученик је у директном односу са наставником. 

 Индивидуализовани рад примењује се у различитим ситуацијама и могућ је са сваким 

учеником уколико за тим постоји потреба, али најчешћи је са даровитим ученицима, са децом са 

инвалидитетом и сметњама у развоју, са оном из социјално нестимулативних средина, са 

посебним потребама, као и са благом менталном заосталошћу. 

 Индивидуализовани рад највише  је највише у вези са инклузивном наставом, која 

представља дидактички модел организованог поучавања и учења који обухвата, прихвата и 

интезивно укључује децу и младе са препрекама у учењу, односно ученике са посебним 

образовним потребама и све остале у одељењу према њиховим индивидуалним потенцијалима, 

интересовањима и очекиваним исходима до личних максимума. Учење у инклузивној настави 

обухвата све видове и облике самосталног и заједничког стицања знања, продубљивање 

искустава, усавршавања вештина, неговање навика, развијања способности и вредносних 

оријентација и унапређивања процеса хуманизације и социјализације личности ученика до 

личних максимума. Током године школа теба да обухвата и стално укључује сваког ученика са 

препрекама у учењу  и све остале ученике према њиховим индивидуалним потенцијалима, у све 

видове васпитно-образовне активности: наставне, ваннаставне, друштвено-корисне, културно-

јавне. Фазе у индивидуализованом раду јесу: 

 дијагностичка, 

 припремна,  

 фаза остваривања индивидуализоване наставе и 

 евалуативна фаза. 

 

Модели и начини индивидуализоване наставе: 

1) настава различитих нивоа сложености; 

2) примена наставних листића; 

3) решавање задатака на два-три нивоа тежине; 

4) диференцирани групни рад; 

5) индивидуално планирана настава (делимично измењен план рада и потпуно измењен план 

рада – ИОП); 

6) гранање наставе у школи на редовну,  допунску,  додатну...; 

7) компјутеризација учења и наставе (даровити ученици) итд. 

 

С обзиром на то да се индивидуализовани рад највише примењује у инклузивној настави, 

од ове школске године у школи ће се посебно водити рачуна о њеној организацији и 
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реализацији садржаја. У том циљу су започете активности већ у јуну и утврђени кораци у 

раду. 

 

 

 

 
 
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

Друштвене и слободне активности ученика се организују током читаве године и за њих се 

опредељују ученици свих разреда у зависности од испољених жеља, интересовања, 

склоности и способности, без обзира на степен постигнутог успеха. 

Опредељења се врше и на основу степена њихове развијености, од потребе друштва, 

средине, од циља и задатка нашег васпитања, као и од могућности наставника и школе. 

Оне се организују на почетку школске године у договору са наставником и по принципу 

добровољности и самоопредељења. За остваривање програма слободних активности 

одржаће се по једанчас недељно за сваку активност. У оквиру истих слободних активности 

окупљају се ученици различитих разреда и узраста. Ученик може бити ангажован у једној 

односно две слободне активности уколико је једна од активности у физичком васпитању, о 

чему су дужни да се старају разредне старешине. 

У нашој школи организоване су слободне активости од IV до VIII разреда и заступљене су 

различите наставне области. 

 

 

Наставници ће у своје планове рада осим спискова ученика унети: 

 програмске циљеве и задатке своје секције; 

 оквирни садржај рада, назив активности; 

 план рада по месецима (оријентационо време); 

 организацију рада, а у оквиру тога:     – образовно-васпитни рад, 

                                                             – инструктивни рад, 

                                                             – практични рад, 

                                                             – наступе, 

                                                             – сарадњу са друштвеном средином. 

 

Евиденцију о реализацији часова слободних активности учитељи воде у дневнику рада, а 

наставници у посебном дневнику рада који је намењен за евидентирање слободних активности. 

Планови слободних активности налазе се у школској документацији у посебном прилогу заједно 

са глобалним наставним  плановима свих предмета по разредима. 
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              СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИКЕ О I  ДО  IV РАЗРЕДА 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ НАСТАВНИК ЗАДУЖЕН ЗА РАД 

СЕКЦИЈЕ 

РАЗРЕД 

Весела математика Марјана Михајловић,Гордана Хајдуковић III 

Ликовна секција Тамара Киселица,Милица Матић III 

Такмичење:,,Мислиша“ Учитељи другог,трећег и четвртог разреда II-IV 

Драмска секција Сања Станковић III 

Луткарска секција Сања Станковић III 

Математичка секција Маријана Стојић IV 

Ликовна секција Гордана Живковић IV 

Еколошка секција Јасна Џуџар, Нина Вериш Станимиров IV 

Рецитаторска секција Маја Продановић,Снежана Вучуровић IV 

Спортска секција Александра Матић Телечки IV 

Драмска секција Сања Станковић III 

Музичка секција Мирослава Николић III 

Спортска секција  Александра Мишковић III 

Хор Вера Војнак IV 

Млади извиђачи Сања Станковић I-VIII 

 

        СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ  ЗА УЧЕНИКЕ ОД V ДО VIII РАЗРЕДА 

          Слободне активности  и припреме за такмичења груписане су према наставним областима. 

ОБЛАСТ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ 
НАСТАВНИК ЗАДУЖЕН ЗА РАД     

СЕКЦИЈЕ 
РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Књижевна радионица Радмила Лацковић VIII 

Књижевна олимпијада Зорица Мркшић VII 

Библиотечка секција Вера Срдић V –VIII 

ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 

Историјска Секција Љиљана Сударов VII 

МАТЕМАТИКА И ПРОГРАМИРАЊЕ 

Информатичка секција Валентин Новачић V, VII 

Такмичења:,,Мислиша“и 

,,Кенгур“ 

Наставници математике V –VIII 

УМЕТНОСТ 

Ликовна секција(цртање, 

сликање и вајање) 

Георг Реџек VI , VIII 

Ликовна секција(цртање, 

сликање и вајање 

Крстиња Радин VII 

Хор  и оркестар  Вера Војнак VI , VIII 
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БИОЛОГИЈА-ЕКОЛОШКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ 

Еколошка секција Драгана Девић VIII 

Биолошка секција Љиљана Филиповић VII 

ПРИРОДНЕ НАУКЕ 

Хемијска секција Снежана Каламковић VII ,VIII 

СПОРТ 

Фудбал Предраг Танацковић V –VIII 

Одбојка Борисав Миљанић V –VIII 

Рукомет Томислав Рожмарић V –VIII 

Кошарка Татјана Вељковић V –VIII 

Шаховска секција Владимир Кањух I-VIII 

Планинарење Томислав Рожмарић VI,VIII 

ТЕХНИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Ауто-моделарство Миљан Бугарин 

 

V,VII,VIII 

Ракетно-моделарство Миљан Бугарин 

 

V,VII,VIII 

Бродо-моделарство Слободанка Илић 

 

V,VII 

 

Папирно -моделарство Александар Атанасковић 

Биљана Максић 

VI.VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

209 

 

ПЛАН ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ ЗА 

ШКОЛСКУ 2019/20.ГОДИНУ 

ПЛАН АКТИВНОСТИ 

За ученике V–VIII разреда 
УЧЕСНИЦИ  СЛОБОДНА 

АКТИВНОСТ 

(секција) 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

VI-РАЗРЕД фудбал Наставник физичког 

васпитања 

Предраг Танацковић 

према договору 

V–VIII РАЗРЕД одбојка Наставник физичког 

васпитања 

Борисав Миљанић 

према договору 

V–VIII РАЗРЕД рукомет Наставник физичког 

васпитања 

Томислав Рожмарић 

према договору 

V–VIII РАЗРЕД кошарка Наставник физичког 

васпитања 

Татјана Вељковић 

Митар Бањац  

према договору 

УЧЕСНИЦИ ТАКМИЧЕЊА НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 V–VIII РАЗРЕД 

Сусрети са 

ученицима из 

Данске  

дечаци и девојчице 

 

 

 

фудбал 

кошарка 

одбојка 

Одељењске старешине 

Наставни 

ци физичког 

васпитања 

Предраг Танацковић, 

Татјана Вељковић 

Митар Бањац 

Борисав Миљанић, 

Томислав Рожмарић 

 

септембар 

УЧЕСНИЦИ ТАКМИЧЕЊА НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 V–VIII РАЗРЕД 

дечаци и 

девојчице 

пливање 

џудо 

Одељењске старешине 

Татјана Вељковић 

 јануар 

фебруар 

V–VIII РАЗРЕД 

дечаци и девојчице 

одбојка Борисав Миљанић,  

фебруар-мај 
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V–VIII РАЗРЕД 

дечаци и 

девојчице 

 

 

фудбал 

рукомет 

Одељењске старешине 

Наставник физичког 

васпитања 

Предраг Танацковић, 

Томислав Рожмарић 

март 

април 

V–VIII РАЗРЕД 

дечаци и 

девојчице 

атлетика Томислав Рожмарић мај 

јун 

V–VIII РАЗРЕД 

дечаци и 

девојчице 

стрељаштво 

стони тенис 

Предраг Танацковић март 

април 
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VII 

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

УЧЕНИЧКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 
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ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

Одељенска заједница је основни облик удруживања ученика у одељењу. Она је облик 

органиyовања ученика од 1. до 8 разреда, с тим што  од 1 до 3 разреда ученици немају формалан  

избор  чланова одељенске заједнице али реализују задатке  које постави учитељ пред њих. 

Од  1. до 3. разреда месечно треба мењати одбор и ученике задужене за поједине послове. 

Одељенска заједница помаже ученицима да реализују своја интересовања у одељењу, те да имају 

субјекатски положај у раду одељења. 

 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН ЗА ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Одељењску заједницу (ОЗ) чине сви ученици једног одељења I–VIII разреда, а највиши орган им 

је одбор, који се конституише на почетку школске године на основу гласова ученика. Изузетак је 

први разред, који се месечно организује због прилагођавања. 

Подручје рада 
САДРЖАЈ РАДА 

Носиоци 

реализације 

Време 

 

Пла-нирање 

 

1.КонституисањеОдбораОЗ– избор председника, заменика, благајника и 

неких комисија по избору ученика. 

2. Избор и утврђивање правила о раду ОЗ. 

3. Предлагање и утврђивање садржаја годишњег 

оперативног плана рада ОЗ. 

 

 

ОЗ и 

одељењске 

старешине 

 

 

ОЗ 

 

IX 

 

IX 

X 

 

 

 

 

Унапређи-

вање успеха у 

настави и 

другим 

активнос-

тима 

1. Упознавање са календаром рада школе. 

2.Предлагање начина и облика формирања ученичких 

комисија,као и садржаја  aктивности у циљу 

унапређивања успеха ученика (групе за помоћ 

слабијим ученицима и онима који су били болесни). 

3. Договор о примени Конвенције дечјих права. 

4. Договор и предлози о начину одржавања дисциплине 

и реда за време трајања часова и одмора и 

организација дежурства ученика у школским 

холовима. 

5. Предлагање начина и облика за побољшање  

услова рада у школи (ученички допринос). 

6. Договор и реализација ЧОЗ , теме које су  

     планиране. 

7. У сарадњи са наставницима иницирати организацију 

појединих часова иреализацију од стране самих 

ученика (групни рад, рад у пару...). 

 

ОЗ 

Одбор 

Одбор 

 

 

 

Директор, 

педагог 

Психолог 

ОЗ и ОС 

 

Група 

одељењских 

старешина 

Групе 

ученика 

 

 

X 

X 

 

 

 

XI 

XI 

 

 

XII 

 

Током 

године 
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Развијање 

хуманих 

међу- 

људских 

односа, 

другарства 

пријатељ-ства  

и заједнич- 

ког 

живота 

1. Организовати акцију солидарности  под називом  

Хуманост на делу. 

2. Укључити се у све хуманитарне акције које 

организује Црвени крст или нека званична 

организација. 

3. Покренути заједничке акције и манифестације  као 

што су Заједничка игранка, Маскембал, Квиз 

такмичење. 

4. Иницирати акцију стварања кутка за ученике где 

ћемоћи да организују разне сусрете, састанке, 

 дружења...(песници, писци, необичне личности). 

5. Уређивање учионице за Нову годину и дружење. 

 

 

Одбор, ОЗ 

 

Одбор, ОЗ 

 

Одбор, ОЗ 

 

Одбор, ОЗ 

 

ОЗ и 

одељењске 

старешине 

Одбор 

ОЗ 

 

 

III 

 

Током 

Године 

 

Током 

године 

XII 

Подручје рада 
САДРЖАЈ РАДА 

Носиоци 

реализације 

Време 

 

 

 

Праћење и 

анализа 

рада 

 

1. Анализа и разматрање начина рада ученичких 

организација и секција. 

2. Разматрање приговора ученика на оцене које су 

утврђене. 

3. Претходно разматрање приговора васпитних мера за 

ученике. 

4. Предлагање и утврђивање начина утрошка 

средставакоја су ученици сами прикупили на нивоу 

ОЗ (уколико их буде). 

5. Анализа рада ОЗ на крају полугодишта и школске 

године. 

 

Одбор ОЗ 

 

Одбор ОЗ 

 

Одбор ОЗ 

 

 

ОЗ 

 

Током 

године 

 

 

Током 

године 

 

 

 

 

XII 

VI 

 

 

 

Сарадња са 

другим 

инсти-

туцијама и 

професио-

нално 

информи-

сање 

 

 

1.Организовање сарадње и сусрета са ученицима 

 из других основних школа (спорт и рекреација, 

квиз, свечане приредбе и сл.) 

2. Предлагање посете неким средњим школама у циљу 

професионалног инфомисања (према интересовању 

ученика). 

3. Сарадња са Градском библиотеком и посета тој 

установи. 

4. Сарадња са Српским народним позориштем и 

 

ОЗ 

појединачно 

 

Одбор 

 

ОЗ 

ОЗ 

ОЗ са 

одељењским 

старешинама 

 

Током 

године 

III 

 

Током 

године 

 

Током 

године 
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 Позориштем младих. 

5. Сарадња са Домом здравља, систематски преглед, али 

и разне едукације и предавања лекара или лекара 

специјалиста. 

6. Сарадња са Музејом Града Новог Сада и Музејом 

Војводине, посета. 

7. Сарадња са Саветовалиштем за младе. 

8. Сарадња са предшколским установама и посета са 

мотом „Некада смо ми били овде“. 

9. Посета изложбама, „Новосадском пролећу“,  

    спортским утакмицама, базену, клизалишту,  

    Фестивалу хлеба и  разним другим манифе-  

    стацијама које се одвијају на СПЕНС-у. 

10. Учешће на EXIT-у 

11. Укључивање у фолкорну групу 

12. Посета биоскопу (пројекција дечјег филма). 

 

ОЗ са 

одељењским 

старешинама 

 

ОЗ са 

одељењским 

старешинама 

 

ОЗ са 

одељењским 

старешинама 

 

ОЗ са 

одељењским 

старешинама 

 

Ученици свих 

ОЗ 

 

 

 

 

Током 

године 

 

 

IX,X 

 

 

 

Током 

године 
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ПЛАН  РАДА  УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  

за 2019/20. годину 

 
Садржај рада Време 

(месец) 

 

Носилац  посла 

- Избор чланова ученичког  

парламента (по два 

представника из сваког 

одељења седмог и осмог 

разреда) 

 

 

септембар 

 

Одељенске заједнице ученика 

седмог и осмог разреда 

 

- Прва седница ученичког  

парламента : 

- представљање ученичког 

      парламента (шта је у.п.;због  

      чега је значајно његово  посто- 

      јање;зашто је битно да учени- 

      ци  буду укључени у процес  

      одлучивања кроз у.п.); 

- формирање органа - избор  

председника, потпредседника 

и записничара; 

- упознавање са правилником о 

раду;  

- избор представника УП који 

ће присуствовати седницама 

ШО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октобар 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ментор, чланови ученичког 

парламента 

 

 

- Добробити од оснивања уче- 

ничког парламента 

 

- Упознавање са правима  

(Права детета; Декларација о  

Људским правима; 

Конвенција за заштиту 

људских права и основних 

слобода; Повеља о људским, 

мањинским и грађанским 

правима; Закон о основама 

система образовања и 

васпитања) 

 

 

 

 

 

 

новембар 

 

 

 

 

Ментор, чланови  

ученичког парламента 

- Упознавање са процесом и  

начином спровођења ПО у 

школи за ученике седмих  

разреда (ученици осмих 

разреда су већ укључени  

- Избор вршњачког тима у 

оквиру ПО 

    

новембар 

 

Ментор, чланови 

ученичког парламента 
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- Упознавање са правилником о 

дисциплинској и материјал-

ној одговорности ученика као 

и са правилима понашања у 

ОШ „Прва војвођанска  

      бригада― 

 

 

 

децембар 

 

Ментор, чланови  

ученичког парламента 

- Укључивање у процес 

самовредновања рада школе; 

- Давање мишљења о 

уџбеницима  

- Значај инклузије 

 

   

      јануар 

 

Ментор, чланови  

ученичког парламента 

- Предлог пројекта (давање    

мишљења и предлога 

стручним органима)   

- Организовање и реализација 

хуманитарних акција  

- Дискусија и предлози о избору 

уџбеника  за следећу школску 

годину 

 

 

     фебруар 

 

      Ментор, чланови ученичког 

парламента 

- Упознавање са протоколом за  

заштиту деце и ученика од 

насиља, злостављања и зане-

маривања 

 

 

март 

    

 

Ментор, чланови  

ученичког парламента 

- Вршњачка медијација – 

ненасилно решавање 

конфликата 

 

 

април 

    

Ментор, чланови  

ученичког парламента 

- Самоевалуација и евалуација 

рада ученичког парламента 

- Израда плана и програма  

рада ученичког парламента за 

наредну школску годину 

 

          јун 

    

 

Ментор, чланови  

ученичког парламента 
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ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН  РАДА  ДЕЧЈЕГ  САВЕЗА 

за школску  2019/2020. годину 
 

СЕПТЕМБАР  

 Састанак  координатора  Дечјег  савеза  школа – договор о раду 

ОКТОБАР  

 Обележавање  Дечје недеље (прва недеља октобра) 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА 

 Посета Природњачком музеју – еколошке радионице 

 Едукативне радионице у Музеју града Новог Сада  

 Етнолошке радионице у Музеју Војводине  

 Еколошке радионице у ОШ „Жарко Зрењанин“  

 Креативна ликовна радионица у ШОСО „Милан Петровић“ 
 Посете Градској библиотеци  
 Извиђачке активности (SCOUT Novi sad) 
 Спортске активности у сарадњи са Савезом за школски спорт 

 

НОВЕМБАР 

 

 Драмске радионице 

 Међушколски квиз знања  

 

ФЕБРУАР  

 Међушколско такмичење “Звезде школске позорнице – ПЕВАЧИ” 

 

МАРТ  

 Међушколско такмичење рецитатора 

 

АПРИЛ 

 Еколошке радионице на тему… 

 Међушколско такмичење “Звезде школске позорнице – ПЛЕСАЧИ” 

МАЈ  

 Изложба кућних љубимаца 

 Пролећни фестивал песме и игре (концерт, деца песници, плесне 

нумере…) 

ЈУН  

 Планинарски подмладак  
 

НАДАМО СЕ... 

 Доброј и успешној сарадњи  

 Неометаном протоку информација и благовременој комуникацији 

путем mаil-a и viber групе 

 Већем одзиву школа и масовнијим акцијама 

 Већој међусобној повезаности и сарадњи између школа 
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ПЛАН РАДА 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА 

 

Месец Н а з и в  а к т и в н о с т и  Носиоци активности 

С 

 

Е  

 

П  

 

Т  

 

Е  

 

М 

 

Б 

 

А  

 

Р 

 

1. Састанак са инструкторима за рад са 

подмлатком  

2.   ―Недеља борбе против ТБЦ и других 

болести дисајних органа― 

14 - 21. септембар 
- интезивирати аактивности из области 

здравственог васоитања (организовати 

предавања и разговоре на часовима пазредне 

наставе на тему: „“ТБЦ и остале плућне 

болести“) 

3.   Прикупљање чланарине: 
- 50,00 динара по ученику 

4. „Школа здравља― 
- за ученике од I-IV разреда 

5. Хуманитарно-рекреативна акција   „Трка 

за срећније детињство― 

6.  СТОП трговини људима 

реализација предавања и радионица 

заинтересованим школама 

7. Тематски родитељски састанци о 

злоупотреби психоактивних супстанци 

8. Промоција хуманих вредности 

9. Обележавање светског дана прве помоћи 

 

- Црвени крст Новог Сада 

 

- Инструктор у сарадњи са педагошко-

психолошком службом и разредним 

старешинама 

 

 

 

 

 

- Инструктор и разредни старешина 

 

- Учитељи 

 

- Инструктори и Црвени крст 

 

- Едуковани волонтери Црвеног крста Нови 

Сад 

 

 

- ПУ Нови Сад, Клиника за психијатрију, 

Црвени крст Новог Сада 

- Едуковани волонтери Црвеног крста Нови 

Сад 

 

- Едуковани волонтери Црвеног крста Нови 

Сад 

 

 

О 

 

К 

 

Т 

 

О 

 

Б 

  

А 

 

Р 

 

1. „Сунчана јесен живота― 
- организовати Јавни  час за баке и деке и посете 

старим лицима  

- наградни   конкурс  ликовних и литерарних 

радова на тему старења. 

2. „Школа здравља― 

3. Евидентирање  ученика  заинтересованих 

за обуку из прве помоћи 

4. Прикупљање    чланарине Црвеног крста   

-   до    краја месеца предаја или уплата на 

текући рачун,  

ЦК НС бр: 160-920970-80, износ чланарине      

50,00 динара по ученику. 

5. СТОП трговини људима 

реализација предавања и радионица 

заинтересованим школама 

6. Тематски родитељски састанци о 

злоупотреби психоактивних супстанци 

7. Промоција хуманих вредности 

8. Реализација Пројекта „Обука деце старијег 

основношколског узраста у пружању прве 

помоћи“ 

9. Припреме екипа за такмичење у пружању 

прве помоћи и РППОС 

 

 

- Инструктор (обухватити ученике нижих 

разреда) 

 

 

 

- Учитељи  

- Инструктор 

 

- Инструктор и разредни старешина 

 

 

 

- Едуковани волонтери Црвеног крста Нови 

Сад 

 

 

- ПУ Нови Сад, Клиника за психологију, 

Црвени крст Новог Сада 

- Едуковани волонтери Црвеног крста Нови 

Сад 

- Сертификован инструктор прве помоћи 

 

 

- Инструктори екипа, предавачи ПП и 

инструктори ПП 
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Н 

О 

В 

Е 

М 

Б 

А 

Р 

 

1. Месец    посвећен    сузбијању    болести 

зависности  

(алкохолизам, наркоманија, пушење)  

- предавања за ученике предметне наставе 2. 2. 

Наградни   конкурс  ликовних  и   литерарних 

радова (до 30. новембра) 

"Школа здравља" 

3. Превенција болести ХИВ/АИДС-а 

наградни конкурс литерарних и ликовних радова 

4. СТОП трговини људима 

реализација предавања и радионица 

заинтересованим школама 

5. Тематски родитељски састанци о 

злоупотреби психоактивних супстанци 

6. Промоција хуманих вредности 

7. Реализација Пројекта „Обука деце старијег 

основношколског узраста у пружању прве 

помоћи“ 

8. Припреме екипа за такмичење у пружању 

прве помоћи и РППОС 

 

 

- Инструктор у сарадњи са педагогом, 

психологом и наставником биологије,    

матерњег језика и ликовное културе 

 

 

- Учитељи 

 

- Инструктор у сарадњи са педагогом, 

психологом и разредним старешинама 

 

- Едуковани волонтери Црвеног крста Нови 

Сад 

 

 

- ПУ Нови Сад, Клиника за психијатрију, 

Црвени крст Новог Сада 

- Едуковани волонтери Црвеног крста Нови 

Сад 

- Сертификован инструктор прве помоћи 

 

 

- Инструктори екипа, предавачи ПП и 

инструктори ПП Д 

Е 

Ц 

Е 

М 

Б 

А 

Р 

 

 

1. Укључити се у акцију "Један пакетић — 

много љубави" 
-   прикупљати   играчке,   књиге,   слаткише до 

20. децембра 

2. Светски дан борбе против СИДЕ 

интензивирати активности на организовању 

предавања и панел-дискусија из ове области 

3. "Школа здравља" 

4. СТОП трговини људима 

реализација предавања и радионица 

заинтересованим школама 

5. Тематски родитељски састанци о 

злоупотреби психоактивних супстанци 

6. Промоција хуманих вредности 

7. Реализација Пројекта „Обука деце старијег 

основношколског узраста у пружању прве 

помоћи“ 

8. Припреме екипа за такмичење у пружању 

прве помоћи и РПП 

   

 

- Инструктор и одељенске заједнице 

 

 

 

- Инструктор у сарадњи са педагогом и 

психологом  

 

- Учитељи 

- Едуковани волонтери Црвеног крста Нови 

Сад 

 

 

- ПУ Нови Сад, Клиника за психологију, 

Црвени крст Новог Сада 

- Едуковани волонтери Црвеног крста Нови 

Сад 

- Сертификован инструктор прве помоћи 

 

 

- Инструктори екипа, предавачи ПП, 

инструктори ПП 
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Ф  

Е  

Б  

Р  

У  

А  

Р 

 

1. Спровести школска квиз такмичења на тему 

"Развој и здравље адолесцената"  

- за ученике VII и VIII разреда 

2. "Школа здравља" 

3. СТОП трговини људима 

реализација предавања и радионица 

заинтересованим школама 

4. Промоција хуманих вредности 

5. Припреме екипа за такмичење у пружању 

прве помоћи и РПП 

 

 

- Инструктор и наставник биологије 

   

 

 

- Учитељи 

- Едуковани волонтери Црвеног крста Нови 

Сад 

 

 

- Едуковани волонтери Црвеног крста Нови 

Сад 

- Инструктори екипа, предавачи ПП, 

инструктори ПП 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

1. Учествовати на Градском квиз такмичењу 

"Шта знаш о здрављу" 

2. "Недеља здравих зуба" 

(28. март - 01. април) 

- организовати предавања и разне 

такмичарске активности на тему заштите зуба 

(квиз, наградни конкурси ликовних и 

литерарних радова) 

3. Реализовати наградни ликовно- 

литерарни конкурс на тему  

"Крв живот значи" 

4. "Школа здравља" 

5.  СТОП трговини људима 

реализација предавања и радионица 

заинтересованим школама 

6.  Промоција хуманих вредности 

7.  Припреме екипа за такмичење у 

пружању прве помоћи и РППОС 

 

- Инструктор и наставник биологије 

 

- Инструктор   у   сарадњи    са   стоматолозима и 

учитељима 

 

 

 

- Наставник   биологије   -   физичког   васпитања  

и инструктори прве помоћи Црвеног крста НС  

- Учитељи 

- Едуковани волонтери Црвеног крста Нови Сад 

 

 

- Едуковани волонтери Црвеног крста Нови Сад 

- Инструктори екипа, предавачи ПП, инструктори 

ПП 

 

А 

П 

Р 

И 

Л 

 

1. "Светски дан здравља" - 07. април 

-   дистрибуција    пропагандног  материјала   

и здравствена предавања 

2. "Школа здравља" 

3. Такмичење екипа прве помоћи 

5.  СТОП трговини људима 

реализација предавања и радионица 

заинтересованим школама 

6.  Промоција хуманих вредности 

 

 

 

- Инструктор 

 

- Учитељи 

- Црвени крст Новог Сада 

- Едуковани волонтери Црвеног крста Нови Сад 

 

- Едуковани волонтери Црвеног крста Нови Сад 
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М 

А 

Ј 

 

1.  "Недеља Црвеног крста" - 08-15.мај  

- организовати свечани пријем ученика првих 

разреда у организацију Црвеног крста- 

обележавање 11. маја   

-  Националног дана добровољних  давалаца   

крви   и  објављивање резултата наградног 

конкурса „Крв живот значи" 

2. Припреме и одржавање Међушколског  

такмичења   "Здравље  је највеће 

богатство"  

- ученици IV разреда 

3.  СТОП трговини људима 

реализација предавања и радионица 

заинтересованим школама 

4.  Промоција хуманих вредности 

5.  Припреме екипа за такмичење у 

пружању прве помоћи и РППОС 

 

 

 

 

- Инструктор   у   сарадњи   са   учитељима   првог 

разреда 

 

 

 

 

 

- Инструктор у сарадњи са Црвеним крстом Новог 

Сада 

 

 

- Едуковани волонтери Црвеног крста Нови Сад 

 

 

- Едуковани волонтери Црвеног крста Нови Сад 

- Инструктори екипа, предавачи ПП, инструктори 

ПП 

 

Ј 

У 

Н 

 

1. Смотра знања  

„Здравље је највеће богатство"  

(три  првопласиране екипе) 

2. Обележавање 14. јуна - Светског     дана 

добровољних давалаца крви 

3. На крају школске године спровести 

сабирну акцију половног школског 

прибора и играчака 

4.  СТОП трговини људима 

реализација предавања и радионица 

заинтересованим школама 

5.  Промоција хуманих вредности 

 

-Инструктор у сарадњи са учитељем и разредним 

старешином 

 

- Црвени крст Новог Сада, учитељи 

 

- Црвени крст Новог Сада, учитељи 

 

- Едуковани волонтери Црвеног крста Нови Сад 

 

 

- Едуковани волонтери Црвеног крста Нови Сад 

 

 

 

 

Током школске године се планира: 

 помоћ најугроженијој деци 

 сарадња са институцијама које раде са децом и за децу 

 за све спроведене активности написаће се извештај и доставиће се Црвеном 

крсту Новог Сада и школи 

 

 

  Реализоваће се и програми који су подржани од стране Министарства 

за образовање и одобрени за реализацију у оквиру Програма грађанског 

васпитања кроз уврштавање у програм истраживања хуманитарног права 

(ИХП). 
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ПЛАН  РАДА  

одреда извиђача у школској 2019/20.. години 

 

И ове школске године у нашој школи оформиће се одред младих извиђача. Одред 

ће обухватити ученике од првог до четвртог разреда. 

Месец Активност Садржаји активности 

Срадња са осталим 

тимовима и већима у 

школи-корелација са 

наставним предметима 

Септембар Упознавање ученика 

и родитеља са радом 

извиђачке 

организације 

 

Организација састанака са 

заинтересованим ученицима 

Организација заједничких 

родитељских састанака по 

разредима 

Промоција извиђаштва у млађим 

разредима 

 

Стручно веће за разредну 

наставу;    

 Оснивање извиђачког 

одреда 

Припрема докумантација за 

оснивање Одреда 

Заказивање изборне Скупштине 

Одржавање изборне Скупштине 

 

Стручно веће за разредну 

наставу;    

Октобар Активности у оквиру 

Дечје недеље 

 

Презентација рада одреда у 

дворишту школе 

Дечји савез школе 

 10. октобар Дан 

полетараца 

Игре спретности и вештина СВ за физичко вапитање 

 JOTA JOTI Јambori na 

internetu i Јambori u 

vazduhu, 13-

15.октобар 

 

Успостављање интернет веза са 

скаутима из целог света 

Актив информатике 

 Рад на омасовљењу 

чланства 

Укључење деце са сметњама и 

ученике од 2. до 7. разреда у 

чланство 

СВРН, Тим за инклузивно 

образовање и актив за РП 

Новембар-

децембар 

Одредска такмичења Такмичење у чворологији, брзом 

везивању пертли ,постављању 

шатора 

 

 

 Поход – Дунавски 

парк 

Упознавање са поступком 

планирања и реализације похода, 

коришћење градског превоза; 

оријентација у простору и 

такмичење у познавању 

знаменитости града 

Чувари природе; 

природа и друштво; 

историја; српски језик; 

географија; ликовна 

култура;  

Јануар 

фебруар 

Обележавање Дана 

сећања 
 

Гледање филма о активностима 

извиђача широм света 
 

Актив енглеског језика 

 

 

 

 

 

Организација 

Водног течаја 

Школовање водника, 

организовање вршњачке 

подршке; 

РП, ТИО 

 

 



 

223 

 

Сарадња са другим одредима у 

окружењу 

 

 Еколошке 

активности 

Уређење простора у школи и 

школском дворишту 

СВ за природне науке, 

чувари природе, 

биологија, 

Излет до Футога 
 

 

 

 

 

Организација такмичења за 

ученике 4. и 6. разреда:тлоцрт; 

оријентиринг; биљни и 

животињски свет приобаља 

Дунава; кретање и брзина;  

Стручно веће за 

разредну наставу; 

  корелација : чувари 

 природе, природе и 

друштва; билогија; 

физика; техничко 

Мај-јун Учешће на 

активносима 

Градског савеза и 

СИС-а 

Упознај свој град, Смотра 

извиђача 

 

 Учешће у 

активностима 

школе 

Заједничке активности са 

секцијама (луткарска, ликовна, 

спортска...) 

 

Руководиоци секција 

Јул- 

август 

Учешће на 

Колонији 

полетараца, 

камповма у 

организацији 

извиђача 

 

Овладавање вештарствима и 

сарадња са извиђачима из Србије 

и других региона 

 

Током 

године 

Водни састанци 

(једном недељно) 

Реализација програмских 

активности Савеза извиђача 

Србије 
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VIII 

ПОСЕБНИ  ПЛАНОВИ  

И ПРОГРАМИ 

  ВАСПИТНО -ОБРАЗОВНОГ 

РАДА 
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ПЛАН  УНАПРЕЂИВАЊА ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНОГ  РАДА 

 

Садржај васпитног рада облик рада 
носилац 

реализације 

1.Превенција емоционалних проблема   

а) Принцип : Одговорност за незадовољство и негативне 

емоције не сноси никад други, него само онај у коме су оне 

побуђене. 

Задатак: Развијати у ученицима способност контроле 

сопственог понашања (уздржавање од употребе грубих и 

ружних речи, физичких сукоба, испољавања срџбе, гнева и 

агресивности при доживљавању неуспеха и разрешавању 

конфликата 

непосредни 

разговори са 

указивањем и 

саветовањм , 

чос и чоз 

сви субјекти 

б) Принцип: Одрасли се према деци морају односити као према 

себи равним - објективно и са поштовањем и ученици се морају 

с поштовањем односити према одраслима 

Задатак:  Избегавати демонстрацију моћи пред ученицима и 

стављања до знања ученицима да зависе емоционално и 

интелектуално од добре воље или расположења наставника 

непрекидна пажња 

у комуникацији са 

децом 

сви 

наставници 

в) Принцип: Све категорије ученика (по успеху) заслужују 

једнако поштовање. Оцена за показано знање није ни награда ни 

казна за ученика већ само и једино огледало његовог 

постигнућа. 

Задатак:  Избегавати поступке који код неуспешних ученика 

стварају осећање мање вредности или  трајни осећај неуспеха. 

Истовремено избегавати  пристрасност према појединим 

ученицима због њиховог успеха или других квалитета. 

Неговати равноправност и исте услове за све. 

Задатак: Изграђивати код ученика трајну свест о функцији 

оцењивања и добијених оцена. Искоренити предрасуде да су 

оцене највиша вредност у процесу усвајања знања, да су оцене 

већа вредност од знања самог. 

Континуирано 

придржавање 

начела објек- 

тивности и 

непристрасности у 

односима 

Вапитни рад у фази 

оцењивања 

сви 

наставници 

одељењске 

старешине и 

наставници 

г) Принцип: Истина има лековита својства. Задржавање 

емоционалних тешкоћа и  конфликата шкоди здрављу 

појединца и квари његово односе са групом. Отворено 

изражавање осећања јача здравље и побољшава односе. 

Задатак: Подстицати ученике на слободно изражавање својих 

осећања, унутрашњих недоумица и конфликата. 

,,Кутија поверења“ 

Радити са децом која имају проблема у понашању и са децом 

која су претрпела одрђене трауме 

У списак обавезних тема за ЧОС и укључити садржаје: 

- упознавање са емоцијама и њиховим карактеристикама 

- како превазилазити конфликте и  конструктивно изражавати 

осећања 

- како подносити и превазилазити  неуспехе 

- изграђивање свести о циљевима у животу као фактору радости 

живљења 

индивидуални 

разговор Групни 

рад 

ч.о.с.  

психолог,пед

аг. одељ.стар. 

педагошка  

служба и 

одељенске 

старешине 
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1. Унапређивање успешне комуникације и интерперсоналних 

односа 

Задатак:развијање правилне комуникације и осећаја 

емпатије 

  

а) Организовати разговоре о успешној комуникацији,о 

начинима успостављања и чувања добрих односа у одељењу и 

подстицати децу на изношење сопственог мишљења, ставова и 

вредности 

Разговори на ч.о.с.-

уи ч.о.з.-у 

Активности Дечјег 

савеза,ч.о.с. и ч.о.з. 

одељенске  

старешине 

пед.служба 

Руководиоци 

Дечјег савеза 

и 

одељ.стареш. 

 

б) Организовати облике дружења у школи и ван ње, као што су 

прослава рођендана, организовање других  свечаности, 

подстицање дружења ван школе, организовање колективних 

активности унутар одељења и измеђуодељења. 

       

В) Израда одељенских споменара: бележење значајних догађаја 

у одељењу записа о другарству и љубави и скупљање цртежа и 

фотографија 

ч.о.с. и ч.о.з. у 

првом и другом 

разреду 

учитељи 

првог и   

другог раз. 

Г)“Моја играчка је и твоја играчка“ – доношење омиљених 

играчака уучионицу,размена и организовање игара 

Игра,,Тајни  пријатељ“-чињење доброг дела другом,  увиђање 

колико сваком ученику значи мали знак пажње и лепа реч. 

чос и чоз у првом и 

другом разреду 

учитељи 

првог и   

другог раз. 

Д) Организовање спортских активности на разредним нивоима спорт.такмичења наст.физ. 

васп. 

Ђ) Утврђивање квалитета интерперсоналних односа у 

колективима кроз поступак социометријског мерења и 

утврђивање мера за побољшање тих односа. 

чос и чоз педагошка 

служба 

e) Лепе поруке и писма за ,,Дан  заљубљених“, развијње и 

неговање позитивних осећања код ученика( кутија за писма) 

активности Ученички 

парламент 

2. Креативан приступ животу , враћање природи, јачање 

еколошке свести 

Креативност је  лек против досаде и насиља“ 

  

а) Креативно уређење простора у коме ученици бораве са 

начелом креативност као потреба и императив. Реализовати 

идеју како ученици воле да изгледа учионица и уредити је 

према жељама ученика. 

Културно-

уметничке секције 

руководиоци 

секција 

б)Уређење учионице и школског простора: садња и нега 

украсног биља у учионицама и холовима; уређење и неговање 

школског дворишта 

Изложба кућица за птице 

биолошке ссекције. 

чос и чоз 

руководиоци 

старешине 

г) Организовање ,,Дечијег новогодишњег вашара“, међусобно 

дружење уз испољавање и неговање  дечије 

креативности.Учити ученике да цене туђи рад и креативност. 

   Акција,,Чепом до осмеха“-прикупљање чепова идругие 

пластичен амналаже за рециклажу 

  Организовање прикупљања секундарних сировина.старе 

хартије 

часови ликовног,  

креативне 

секцијесекције 

Актив 

разредне 

наставе. 

Дечији савез 
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4. Развијање и неговање физичког здравља 

Упознавање ученика са правилима одржавања личне хигијене 

Формирање правилног односа према школском прибору и 

књигама 

Развијање навика за одржавање уредности просторија 

Развијање потреба за рекреацијом 

Развијање свести  о значају бављења спортским активностима 

Штеност и борба против пушења 

Превенција  и штетност узимања психоактивних супстанци 

чос и чоз 

излети,екскурзије 

спортске 

манифестац. 

 

трбие, предавања 

одељењске 

старешине 

Наставници 

физич.васп. 

 

тим за 

здравствену 

заштиуни 

крст 

 

ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛИ 

Анализа васпитног програма рада у прошлој школској години још једном је потврдила да бољи 

постотак образовног успеха иде у корак са васпитним резултатима. На основу сумирања 

васпитних резултата констатовано је да се у циљу унапређивања васпитног рада ове године 

интензивније ради на развијању опште културе понашања, а посебно хуманије 

комуникације међу младима и стила живљења. 

Елементи садржаја васпитног задатка по узрасту су следећи: 

 формирање основне навике културног и хуманог понашања према вршњацима и 

другим особама;  

 стицање навика за међусобно помагање у свакодневним ситуацијама; 

 неговање правилне комуникације међу младима супротног пола. 

Садржај рада и активности, начин рада, носиоци реализације и оријентационо време реализације 

наведеног васпитног задатка на нивоу школе утврђени су у следећим подручјима рада: редовна 

настава, часови одељењског старешине, слободне активности. 

Ред.  

број 

                  Садржај активности  Начин Носиоци и 

сарадници 

Време 

1. Искористити садржаје наставних предмета, 

слободних активности и изборних предмета да 

се укаже ученицима на основекултурног и 

хуманог понашања према вршњацима и другим 

особама. 

Предавање, 

презентација, 

филм, читање 

бонтона 

 

Наставници за 

све ученике 

Према 

свом плану 

рада 

2. Помагање ученицима код учења појединих 

садржаја где теже напредују. 

Формирање 

група или 

одабир 

појединаца 

 

Ученици у ОЗ 

 

Септембар, 

јануар 

3. Упознати ученике са појмом културе и кућним 

редом школе.  

Излагање Предметни 

наставници  и 

учитељи 

IX, Х 

4. Језик као основна културна творевина главно је 

средство споразумевања – култура 

комуникације за ученике. 

Излагање, 

дискусија, 

демонстрација 

Наставник, 

одељењске 

старешине 

Према 

плану  

предмета 

5. На часовима природе и друштва и грађанског 

васпитања објаснити и примером поткрепити 

штаје то култура живљења, становања. 

Излагање, 

разговор, 

радионице 

Наставник, 

учитељ, 

педагог, 

психолог 

 

Током 

године 
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6. На часовима биологије посебно водити рачуна о 

развијању правилног става према полности као 

биолошкој компоненти, за VII разред. 

Излагање, 

разговор, 

радионице 

 

Наставник 

Током 

године 

7.  

Правилан однос према школској имовини. 

Упознати 

ученике са 

Правилником 

школе 

Одељењске 

старешине, 

педагог, 

психолог 

Према 

свом плану 

8. Водити рачуна о прегледности, системати- 

чности у раду и наставник пре свега СВОЈИМ 

примером и понашањем треба да утиче на 

ученике. 

Наставник као 

узор 

Лично 

понашање свих 

у колективу 

Наставник, 

учитељ, 

директор, 

сарадници 

Током 

године 

9. Могуће теме за ЧОС: Култура телефонирања, 

Понашање на такмичењима – фер-плеј, 

Псовкама улаз забрањен, Проблеме решавамо 

речима, а не тучом. 

Разговор, 

садржаји које 

ученици 

припреме као 

групни рад... 

 

ОЗ, 

одељењске 

старешине 

Током 

године 

10. Пратити облике понашања ученика, 

комуникације и узајамне сарадње, сарађивати са 

родитељима, водити евиденцију. 

Портфолио 

ученика, досије 

ОС, 

наставници, 

педагог, 

психолог 

Током 

године 
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ПРЕВЕНТИВНИ ПСИХОСОЦИЈАЛНИ РАД 

 

САДРЖАЈ РАДА 

Носиоци 

реализације 

Време 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

1. Помоћ наставницима у изградњи бољих односа и комуникације са 

ученицима кроз индивидуалне разговоре или мини едукације како би 

на време могли препознати ученика који има проблем и самостално 

му помоћи или га упутити даље. 

 

 

 

Педагог, 

психолог 

 

 

 
Током 

године 2.Подела формулара учитељима и одељењским старешинама за 

праћење понашања ученика који на било који начин крше кућни ред 

школе. 

3.Помоћ и подстицање учитеља и одељењских старешина да 

организују ваннаставне садржаје у којима ће учествовати  што више 

ученика из одељења (одлазак у музеј, на клизање, утакмицу, у 

биоскоп...).  

4. Стални контакт и сарадња у откривању деце код које постоји 

потреба за пружањем било које врсте помоћи. 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

1. Посете ЧОС-у као начин превенције психосоцијалних проблема   

 

 

 

 

 

 

Педагог, 

психолог, 
ученици  

VI–VIII р., 

Дечји савез, 

Ученички 

парламент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Током 

године 

2. Едукација ученика о темама које су важне за њихов узраст путем 

паноа и школског сајта. 

5. Помоћ новим ученицима да се уклопе у нову средину – рад 

волонтера у оквиру хуманистичке секције у школи. 

6. Посматрање понашања ученика током обраде различитих тема у 

оквиру ЧОС-а, ради уочавања деце код које постоји потреба за 

саветодавним или корективним радом. 

7. Индивидуално саветовање и разговор са ученицима на основу 

процене одељењсњског старешине, родитеља, ученика или стручног 

сарадника. 

8. У сардњи са Ученичким парламентом и Дечјим савезом школе, 

организовање акција и догађаја на нивоу одељења или школе 

(спортски сусрети, такмичења, изложбе, приредбе...), уважавајући 

жеље ученика.  

РАД СА РОДИТЕЉИМА 

1. Посета родитељских састанака ради обраде тема које се тичу 

узрасно-развојних карактеристика њихове деце. 
 

 

Педагог, 

психолог 

 

 

Током 

годи 

2. Организовање групног рада са родитељима деце која имају сличан 

облик сметњи. 

3. Редовно организовање индивидуалних разговора са родитељима 

ученика који имају сметње, проблеме у понашању или било коју 

другу врсту проблема. 

4. Едукација родитеља о темама које су важне када су у питању 

њихова деца помоћу паноа и школског сајта. 
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Насиље је обрнуто пропорционално степену личног стваралаштва 

 

 

 ПЛАН ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

 

Задаци 

 

1.Активности 

 

Носилац 

 

Начин  реализације 

 

Евалуација 

Време реализације 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ПРЕВЕНЦИЈА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Информисање наставника о Посебном протоколу 

за заштиту ученика од насиља, и о годишњем плану 

и програму заштите 

 

Тим 

 

Информисање и 

саветовање на седници 

Наставничког већа 

 

Записник 

седнице НВ  

 

      

 

  

 

 

2. Информисање родитеља о Посебном протоколу за 

заштиту ученика од насиља, и о годишњем плану и 

програму заштите 

 

 

Одељ. 

Стареш. 

 

Одељенски родитељски 

састанци од првог до 

осмог разреда 

 

Записници 

дневног 

реда  

седница 

 

 

 

         

 

3. Информисање ученика од првог до петог разреда о 

Посебном протоколу за заштиту ученика од насиља, 

и о годишњем плану и програму заштите 

 

 

Педагог 

Психол. 

Директ. 

Одељ. 

Стареш. 

 

Презентације и 

радионице на часовима 

одељенских старешина 

 

Протоколи 

 

 

  

        

 

4. Радионице Како настају сукоби – сензибилизација 

ученика шестог и седмог разреда о узроцима и 

последицама насиља 

 

Психолог 

Педагог 

Од.стр. 

 

 

Рад на часовима 

одељенског старешине 

 

Протоколи 
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1.ПРЕВЕНЦИЈА  
 

 

 

 

5. Радионице Вештина опхођења у међуљудским 

односима – изградња и јачање капацитета ученика 

осмог разреда за ненасилну комуникацију 

 

Психолог 

Педагог 

Од.стр. 

 

 

Рад на часовима 

одељенског старешине 

 

Протоколи 

 

 

        

  

 

6. Реализација плана стручног усавршавања за 

наставнике и одељенске старешине – семинар Како  

решавати проблеме са дисциплином и управљати 

одељењем 

 

Институт 

за педаг. 

истраж. 

Београд 

 

 

Семинар 

 

 

Уверења о 

стручном 

усавршавњу 

  

        

  

 

 

 

1.ПРЕВЕНЦИЈА  
 

 

 

 

 

 

1.ПРЕВЕНЦИЈА  

 

 

7. Предавања о насиљу - Сарадња са Саветовалиштем 

за младе Дома здравља Нови Сад – превенција 

вршњачког насиља 

 

Дом 

здравља 

Нови Сад 

 

Предавања за ученике 

на часовима одељеког 

старешинен 

 

Записници у 

дневницима 

рада 

  

        

  

8.Предавања представника МУП-а о насиљу. 

Укључивање у пројекат Министарства 

унутрашњих послова и Министарства просвете 

„Основи безбедности деце“, који ће бити 

реализован за ученике четвртих и шестих 

разреда основних школа у новосадским 

школама. Ово ће бити један свеобухватан 

програм, који је почео да се реализује од 

школске 2017/2018 године и ове школске године 

се наставља. Планира се да се пројекат прошири 

и на ученике 1. разреда. Службеници МУП-а ће 

долазити у школе и одржати часове ученицима. 

МУП  

Предавања за ученике 

на часовима одељеког 

старешине 

 

Записници у 

дневницима 

рада 

п р 

М 

е 

У 

м 

П 

а 

А 

 п л а н у 

 

 

9.Радионице на тему Болести зависности – 

манифестације, епидемија, узроци и последице 

болести зависности 

 

Психол. 

Одељ, 

Стареш. 

 

Видео презентација 

 

Записници у 

дневнцима 

рада 

седмог раз. 
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10. Недеља школског спорта – организовање 

спортских активности и такмичења од првог до осмог 

разреда 

Управа 

Одељ. 

Стареш. 

Проф. 

Ф.в. 

Такмичења по 

одељењима и 

индивидуална 

такмичења – два пута у 

школској години 

Записници у 

дневницима 

рада 

            

 

 

 

3. ИНТЕРВЕНЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ИНТЕРВЕНЦИЈА 

 

1.Први ниво насиља: Праћење, откривање, разговори 

и интервенције одељенских старешина и предметних 

наставника на сваки облик насиља над ученицима. 

Медијација и примена васпитних мера у циљу 

санирања насиља међу ученицима. 

 

Предм. 

Наставн. 

Одељен. 

Стареш. 

 

Интервенције у реалном 

времену 

 

Протоколи 

  

        

  

 

2.Други ниво насиља: Праћење, откривање, 

прекидање и заустављање насиља. Смиривање 

ситуације сукоба. 

Координација наставника, педагошке службе, Тима и 

Управе у решавању ситуације насиља. 

Анализа ситуације сукоба и превентивно праћење.  

Предм. 

Наставн. 

Одељ.  

Стареш. 

Пед.сл. 

Управа 

 

Интервенције у реалном 

времену 

 

 

Протоколи 

т о к о м   г о д и н е 

3. Трећи ниво насиља: Процесуирање случајева 

насиља трећег нивоа Одељењу МУП-а за 

малолетничку деликвенцију, Центру за социјални рад 

и медицинским установама 

Управа 

Педаг. 

Служба 

 

Интервенције у реалном 

времену 

 

Протоколи 

т о к о м   г о д и н е 

 

4. Подршка деци која су изложена насиљу 

Предм. 

Наставн. 

Одељ.  

Стареш. 

Пед.сл. 

 

Саветодавни рад са 

ученицима и праћење 

примене сазнања 

 
 

Протоколи 

т о к о м   г о д и н е 

 

5. Рад са ученицима који  испољавају агресивно 

понашање 

 

Одељ.  

Стареш. 

Пед.сл. 

 

 

Саветодавни рад са 

ученицима и праћење 

примене сазнања 

 

Протоколи 
т о к о м   г о д и н е 

 

6. Сарадња са родитељима ученика који су актери 

насиља 

 

Одељ. 

Стареш. 

Педаг. 

Служба 

 

Интервенције у реалном 

времену и саветодавни рад 

 
 

Протоколи 

т о к о м   г о д и н е 
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7. Интервентни рад Тима за заштиту ученика ученика 

од насиља 

Управа 

Наставн. 

Родитељ 

 

 

Састанци тима  

 

Записници 
т о к о м   г о д и н е 

III БЕЗБЕДНОСТ 

УЧЕНИКА У 

САОБРАЋАЈУ 

 Укључивање у ,,Пројекат безбедност деце у 

саобраћају“ у организацији Градске управе за 

саобраћај. 

Представници Центра за безбедност у саобраћају 

и Градске управе за саобраћај ће реализовати 

активност у нашој школи за ученике првог и 

другог разреда, док ће ученици трећег и четвртог 

разреда и ове године организовано ићи на 

Новосадски сајам, где ће присуствовати 

предавањима. у школама ће бити постављени 

плакати са едукативним садржајем, док ће деца 

након предавања добити флајере на којима су 

представљене потенцијалне опасности које их 

могу угрозити док учествују у саобраћају у 

својству пешака или бициклиста. Планирано је 

да наша школа  по други пут учествује у овом 

пројекту.Циљ укључивања у овај пројекат је 

правилна едукација деце у саобраћају која је 

основ саобраћајне културе и доприноси 

подизању свести о значају безбедности деце у 

саобраћају. Неопходно је да ученици трећег и 

четвртог разреда уче да сама безбедно користе 

градски превоз, као и да практичним примерима 

стичу основна знања о саобраћају. 

Центар за 

безбедност 

у 

саобраћају 

Градска 

управа за 

саобраћај 

 

Састанци тима  

 

Записници 
т о к о м   г о д и н е 
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ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ  ДИСКРИМИНАТИВНОГ ПОНАШАЊА, ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ И 

ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ 
 

 

Задаци 

 

Активности 

 

Носилац 

 

Начин  реализације 

 

Евалуација 

 

Време 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ПРЕВЕНЦИЈА  

 

1. Информисање наставника о Програму превенције 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности 

 

 

 

Тим 

 

Информисање и 

саветовање на седници 

Наставничког већа 

 

Записник 

седнице НВ 

 

 

IX 

 

2. Информисање родитеља о Програму превенције 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности 

 

 

Одељ. 

Стареш. 

 

Одељенски родитељски 

састанци од првог до 

осмог разреда 

 

Записници 

дневног реда  

седница 

 

 

XI 

3. Информисање ученика од првог до осмог разреда о 

Програму  превенције дискриминаторног понашања и 

вређања угледа, части или достојанства личности 

 

Педагог 

Психол. 

Директ. 

Одељ. 

Стареш. 

 

Презентације и радионице 

на часовима одељенских 

старешина 

 

Протоколи 

 

 

XI 

4. Информисање Савета родитеља о превенцији 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности 

 

 

Директор 

 

Предавање на састанку 

Савета родитеља 

 

Записник 

седнице СР 

 

XI 

5. Пружање додатне подршке деци и њиховим 

родитељима из мањинских и осетљивих друштвених 

група,  ученика са сметњама у развоју и инвалидитета, 

здравствених тешкоћа, недовољног познавања српског 

језика на коме се изводи настава, ризика од напуштања 

образовања и васпитања 

 

 

 

Тим 

 

Праћење и откривање 

случајева 

 

Протоколи 

 

Током 

године 

 

6. Стручно усавршавање запослених за превенцију 

дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 

достојанства личности: Учење без дискриминације - 

улога наставника и школе 
( Мрежа РЦ и ЦСУ Србије, Кикинда ) 

  

Каталошки 330 / 

2017/2018 СУ; 

( 16. бодова -2 дана ) 

 

 

Потврде о СУ 

 

Фебруар 

2019. 
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7. Радионице: Хуманизација односа међу половима  

 

Наставн. 

Српског 

језика  

 

 

Рад на часовима српског 

језика 

 

Дневници рада 

 

 

X, XI, XII 

 

8. Радионица: Кодекс понашања ученика 

 

Oд. стар. 

Психолог 

 

Радионице, предавања на 

часовима одељенског 

старешине 

 

Дневници рада 

 

X, XI, XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ИНТЕРВЕНЦИЈА 

 

 

1. РАСИЗАМ: Праћење, откривање, разговори и 

интервенције одељенских старешина и предметних 

наставника на сваки облик насиља над ученицима. 

Медијација и примена васпитних мера у циљу санирања 

насиља међу ученицима. 

 

Предм. 

наставн. 

Одељен. 

стареш. 

 

Интервенције у реалном 

времену 

 

 

Протоколи 

 

 

Током 

године 

 

2.ХОМОФОБИЈА: Праћење, откривање, прекидање и 

заустављање насиља. Заустављање ситуације сукоба. 

Координација наставника, педагошке службе, Тима и 

Управе у решавању ситуације насиља. 

Анализа ситуације сукоба и превентивно праћење.  

Предм. 

Наставн. 

Одељ.  

стареш. 

Пед.сл. 

Управа 

 

Интервенције у реалном 

времену 

 

 

Протоколи 

 

 

Током 

године 

 

3. КСЕНОФОБИЈА: Праћење, откривање, прекидање и 

заустављање насиља. Заустављање ситуације 

дискриминације. 

Координација наставника, педагошке службе, Тима и 

Управе у решавању ситуације дискриминације. 

Анализа ситуације сукоба и превентивно праћење 

 

Управа 

Педаг. 

служба 

 

Интервенције у реалном 

времену 

 

Протоколи 

 

 

Током 

године 

4. ИСЛАМОФОБИЈА, АНТИСЕМИТИЗАМ, 

АНТИЦИГАНИЗАМ:  Праћење, откривање, прекидање и 

заустављање насиља. Заустављање ситуација 

дискриминације. 

Координација наставника, педагошке службе, Тима и 

Управе у решавању ситуације дискримнације. 

Анализа ситуације сукоба и превентивно праћење 

 

Предм. 

Наставн. 

Одељ.  

стареш. 

Пед.сл. 

Управа 

 

 

 

Интервенције у реалном 

времену 

 

 

 

Протоколи 

 

 

 

Током 

године 
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5.АБЛЕИЗАМ: Праћење, откривање, прекидање и 

заустављање насиља. Заустављање ситуације сукоба. 

Координација наставника, педагошке службе, Тима и 

Управе у решавању ситуација дискриминације. 

Анализа ситуације сукоба и превентивно праћење 

Предм. 

Наставн. 

Одељ.  

стареш. 

Пед.сл. 

Управа 

 

 

Интервенције у реалном 

времену 

 

 

 

Протоколи 

 

 

 

Током 

године 

6. РОДНА НЕРАВНОПРАВНОСТ: Праћење, откривање, 

прекидање и заустављање дискриминације. Заустављање 

ситуације сукоба. 

Координација наставника, педагошке службе, Тима и 

Управе у решавању ситуација дискриминације. 

Анализа ситуације сукоба и превентивно праћење 

Предм. 

Наставн. 

Одељ.  

стареш. 

Пед.сл. 

Управа 

 

 

Интервенције у реалном 

времену 

 

 

Протоколи 

 

 

Током 

године 

 

 

4. Подршка деци која су изложена дискриминацији 

 

Предм. 

Наставн. 

Одељ.  

стареш. 

Пед.сл. 

 

 

Саветодавни рад са 

ученицима и праћење 

примене сазнања 

 

 

Протоколи 

 

 

Током 

године 

 

5. Рад са ученицима који  испољавају дискриминативно 

понашање према угроженој деци. 

 

Одељ.  

стареш. 

Пед.сл. 

 

 

Саветодавни рад са 

ученицима и праћење 

примене сазнања 

 

Протоколи 

 

Током 

године 

 

6. Сарадња са родитељима ученика који су испољили 

дискриминативно понашање према угроженој деци. 

 

Одељ. 

Стареш. 

Педаг. 

служба 

 

Интервенције у реалном 

времену и саветодавни 

рад 

 

 

Протоколи 

 

 

Током 

године 

  

7. Интервентни рад Тима за заштиту ученика ученика од 

дикриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

Управа 

Наставн. 

родитељ 

 

 

Састанци тима  

 

Записници 

 

Током 

године 

 8. Сарадња Школе са релевантним ваншколским 

установама у случајевима дискриминације над ученицима, 

родитељима и наставницима. 

 

Управа. 

Педаг. 

служба 

 

Обавештавања, састанци, 

решења 

 

Документација 

 

Током 

године 
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ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ 

ОБЛАСТ  И  САДРЖАЈ  РАДА 
Начин и 

облик рада 

Носиоци рада и 

сарадници Време 

1.Идентификовати ученике са поремећајем у 

понашању као што су: крађа, лаж, бежање из 

школе и од куће, наглашена вербална и 

физичка агресија, неприхватљиво сексуално 

понашање, скитња, претерано уништавање 

школске имовине, припадање делинквентним 

групама и сл. 

Систематско 

праћење, 

сарадња 

Одељењске 

старешине, 

педагог, 

психолог, 

директор 

Током године 

2.Израда евиденционе листе за праћење 

ученика са поремећајима у понашању. 

Састављање, 

бележење 

Педагог, 

психолог 
Током године 

3.Континуирано пратити и бележити 

неоправдано изостајање ученика са часова. 

 

Састављање 

табела 

Одељењске 

старешине, 

педагог 

Током године 

4.Укључивање ученика са проблемима у 

понашању у слободне активности и ученичке 

организације у циљу развијања осећања 

припадности, интересовања, креативности, 

способности... 

 

Разговор, 

настава, 

приредбе, 

школске акције 

Предметни 

наставник, 

одељењски 

старешина, 

педагог, 

психолог 

Током године 

5.Индивидуални рад са ученицима који имају 

неки од облика поремећаја у понашању. 

Разговор, 

корективни рад 

Педагог, 

психолог, 

одељењске 

старешине 

Током године 

 

6.Реализовати следеће теме на ЧОС-у: 

 „Упознавање са кућним редом школе“ 

 „Да ли је туча потребна и последице“ 

 „Решавање проблемских ситуација“ 

Излагања 

Одељењске 

старешине 

I–VIIIр. 

IX 

Током године 

7. Сарадња са родитељима или старате- љима 

чија деца манифестују неки од облика 

поремећаја понашања. 

Индивидуалан 

разговор 

Педагог, психолог, 

одељењски старешина 
Током године 

8. Едукација родитеља  
 

 

Предавање 
Одељењске старешине  

II–IVразреда 

Према плану 

ОС 

9. Укључити те ученике у акције које 

организује Црвени крст, Еколошки покрет, 

Културни центар града. 

Учешће  

у акцијама  
Одељењске старешине 

Током године 
 

 

10. Укључивати наставнике у све облике 

едукација на тему малолетничке делинквен- 

ције, а у организацији града и шире. 
 

Семинари, 

активи, 

сусрети 

Чланови 

Наставничког већа 

Током године 
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11.Наставак сарадње са друштвеним 

институцијама као што су: 

 Одељење МУП-а за малолетничку 

делинквенцију, 

 Центар за социјални рад, 

 Установе за бригу и прихват 

малолетних преступника. 

 

Разговор 

Одељењске 

старешине, 

педагог, 

психолог, 

директор 

Током године 

ОБЛАСТ  И  САДРЖАЈ  РАДА 
Начин и 

облик рада 

Носиоци рада и 

сарадници Време 

 

ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 

ШТЕТНОСТ ПУШЕЊА И АЛКОХОЛА 

1.Избор садржаја рада на превенцији болести 

зависности – ШТЕТНОСТ  ПУШЕЊА И 

АЛКОХОЛА 

Подела задужења у вођењу евиденције и 

праћењу реализације садржаја везаних за 

штетност пушења и алкохола. 

2.Израда писаних и ликовних радова на  тему 

штетности пушења са ученицима од IV до 

VIII разреда и уређење паноа у холу школе. 

 

Планирање 

 

 

Писање, 

цртање 

на ЧОС-у и 

часу ликовног 

Комисија, 

Одељењски 

старешина, 

предметни 

наставник, 

одељењска 

заједница 

 

 

 

Септембар 

 

Дан борбе 

против пушења 

3.Сарадња са Институтом за плућне болести 

Војводине ,Сремска Каменица у оквиру 

пројекта ,,Моје здравље је у мојим рукама“. 

Предавања су  на тему заштите и борбе 

против алкохолизма, пушења и наркоманије 

као и пследица које остављају на здравље 

човека.  

Циљ наведеног пројекта је промоција 

здравог начина живота и скретање пажње 

уценицима основних школа на штетност 

пушења и других фактора ризика за настанак 

озбиљних, хроничних  болести. Активности 

овог пројекта се односе па одржавање 

предавања  ученицима  седмих разреда 

основних скола са концизним и јасним 

информацијама које преносе лекари 

запослени у Институту за плућне болести 

Војводине у Сремској Каменици.Оваква 

предавања имају за циљ бољу и отворенију 

комуникацију са ученицима и њихово 

схватање штетности фактора ризика за 

настанак хроничних плућних обољења ,као и  

промоцију и здравих образаца понашања. 

 

Пројекција, 

предавање, 

разговор 

Педагог, 

одељењскистареш

ина VI и VII р. 

Према плану 
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4. Едукација родитеља на тему „Ставови 

одраслих према пушењу и како открити да је 

дете пушач”. 

5. Ставови ученика према пушењу својих 

родитеља. 

 

Разговор на 

родитељском 

састанку 

 

ЧОС, 

дискусија 

Одељењске 

старешине 

VI разреда 

 

V–VIII 

III 

6. Израда ученичких презентација о 

штетности пушења, радионице, дискусија. 
ЧОЗ ОС, ОЗ, на ЧОС-у 

Према плану 

ОЗ 

7.Израда паноа у холу школе или у 

учионицама о штетности  

пушења са ученицима VII и VIII разреда. 

Писање и 

цртање радова 

Предметни 

наставник, 

Одељењски 

старешина 

IV–VIII 

8. Реализовање тема на ЧОС-у:  

 „Како одбити понуђени алкохол“; 

 „Алкохол –треба да знаш шта је“; 

 „Болести које проузрокује 

алкохолизам“; 

 „Можемо се забављати и без 

алкохола“. 

Предавање, 

разговор 

Психолог, 

Одељењске 

старешине, 

VI–VIII р. 

Према плану 

9.Едукација родитеља ученика VII разреда 

кроз реализацију теме„(Не)прихватљив однос 

према алкохолу” на родитељском састанку. 
Разговор 

Одељењске 

старешине 

VIII р. 

III 

10.Реализација акције„Дечје поруке против 

пушења и алкохола” међу ученицима IV и V 

разреда у холу школе. 
Писање, 

цртање 

Психолог, 

учитељи, 

одељењске 

старешине 

 

I 

11.Индивидуално пружање помоћи 

ученицима који имају искуство у 

конзумирању алкохола или цигарета и 

уколико је потребно,даље упућивање у Дом 

здравља или на неку другу службу, уз 

обавезан контакт са родитељима. 

Индивидуални 

третман 

Психолог, 

педагог 

 

Током године 
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ГОДИШЊИ ПЛАН  РАДА ТИМА ЗA ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

И  СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 

 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  Сарадници , 

учесници 

Време 

релизације 

  

  

    Правилником о сталном стручном усавршавању и 

стицању звања наставника, васпитача и стручних 

сарадника из „Сл. гласника РС“ бр.13/2012. се 

утврђују: облици стручног усавршавања, приоритетне 

области за стручно усавршавање и дуга питања од 

значаја за развој система сручног усавршавања. 

       Професионални развој је сложен процес који 

подразумева стално развијање компетенција наставника, 

васпитача и стручног сарадника ради квалитетније 

обављеног посла и унапређивања развоја ученика и 

њихових постигнућа. 

      Стручно усавршавање наставника, васпитача и 

стручних сарадника планира установа у складу са 

потребама и приоритетима образовања и васпитања 

деце и као обавезна активност утврђена је педагошком 

нормом, у оквиру 40- часовне радне недеље. 

      Потребе и приоритете стручног усавршавања 

установа планира на основу исказаних личних 

планова професионалног развоја наставника, васпитача 

и стручних сарадника, резултата самовредновања и 

вредновања квалитета рада установе и других 

показатеља квалитета образовно- вапитног рада. 

Лични план се прави на основу самопроцене нивоа 

развијености свих компетенција за професију 

наставника. 

     Облици сталног стручног усавршавања наставника 

(чл.6) , које организација одобрава јесу: 

1. програми сталног стручног усавршавања који се 

остварују извођењем обуке; 

2. акредитовани програми високошколских 

установа као облика целоживотног учења; 

3. стручни скупови (конрес, сабор, конференција, 

саветовање, симпозијум, трибина, округли 

сто,сусрети); 

4. летње и зимске школе;  

5. стручна и студијска путовања. 

              Наставник је дужан да од 120 бодова 

оствари намање 30 бодова похађањем облика 

стручног усавршавања који се односе на 

приоритетне области из члана 8. овог правилника 

(Превенција насиља, превенција дискриминације, 

инклузија деце, комуникацијске вештине, учење и 

мотивација, јачање професионалних капацитета 

запослених, сарадња са родитељима и 

информационо-комуникацијске технологије). 

Наставник је дужан да прати анализира и вреднује 

 

 

 

 

 

Директор 

 

помоћник директора 
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свој образовно наставни рад, развој компетенција, 

своје напредовање и професионални развој и чува у 

одређеном облику најважније примере своје праксе, 

лични план професионалног развоја. 

Установа : 

1. прати остваривање плана свих облика стручног 

усавршавања наставника; 

2. води евиденцију, односно базу података о 

професионалном статусу и стручном 

усавршавању наставника; 

3. вреднује утицај стручног усавршавања на развој 

и постигнуће деце и ученика; 

4. анализира резултате самовредновања; 

5. прати задовољство ученика и родитеља ученика; 

6. предузима мере за унапређивање компетенција 

наставника; 

7. Предузима мере за унапређивање компетенција 

наставника, планирањем додатног стручног 

усавршавања; 

          Евиденцију о стручном усавршавању и 

професионалном развоју чува установа у досијеу 

наставника. 

          Податке о стручном усавршавању уноси установа 

у базу података и доставља их министарству за 

јединствени информациони систем просвете сваке 

школске године, а након усвајања извештаја о стручном 

усавршавању. 

  

ПЛАНИРАНЕ СТРУЧНЕ  ТЕМЕ ИЗ ОБЛАСТИ 

 

   

Планиране теме за ову школску годину на основу 

праћења резултата рада, закључака и личних планова 

усавршавања наставника су: 

1. СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Уже стручна 

знања из области језика (развој говора итд.)  

2. СТРАНИ ЈЕЗИЦИ (стручне теме и праћење новина)  

3. МАТЕМАТИКА  Уже стручна знања из области 

предмета, математички појмови итд.)   

4. ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ (стручне теме из свих 

области друштвених наука)     

5.ПРИРОДНЕ НАУКЕ ( географија, биологија, хемија, 

физика-стручне теме) 

6. ИНФОРМАТИКА (стручне теме) 

- Унапређивање наставног процеса коришћењем веб 

презентације и дигитализаз. (за све наставнике у школи) 

7.УМЕТНОСТИ (стручне теме-развој ликовних и 

музичких вештина) 

8.СОЦИЈАЛНА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

УЧЕНИКА И ФИЗИЧКА КУЛТУРА(стручне теме) 

 ( деформитети, правилна исхрана, Значај спорта...) 

9.ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА (грађанско 

васпитање,веронаука,шах...) 

10. РАЗРЕДНА НАСТАВА(стручне теме) 

11.БИБЛИОТЕКАРСТВО (стручне теме)  

12. ПСИХОЛОГИЈА И ПЕДАГОГИЈА(стручне 

теме)- у току године; 
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Наставници и стручни сарадници ће у зависности од 

својих личних планова одабрати теме семинара, 

конференција, предавања. 

 

 

 

   

        ОПШТЕ ТЕМЕ 

 

 1. ВАСПИТНИ РАД 

     - Васпитни рад и индивидуални васпитни 

план 

     - Решавање сукоба ученика методом 

реконструкције 

                 - Успешније од разредне ка предметној 

настави; 

2. ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ 

ПОТРЕБАМА 

   -  НТЦ систем учења – развој креативног и 

функционалнoг размиљања и ефикасног учења; 

-Како препознати и радити са ученицима који 

имају поремећаје читања и писања; 

                - Индивидуални образовни планови у пракси; 

    - Инклузија – нова наставничка компетенција 

у друштву знања; 

3.ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ 
   - Веб потрали за припрему и реализацију 

наставе; 

               - Вредновање образовних постигнућа ученика у 

функцији унапређивања квалитета наставе; 

               - „Јачање професионалних компетенција 

просветних радника“; 

   - Интеграција, корелација и занимација – 

интегративна настава; 

   - Како до интерактивног софтвера у наст. 

   - Праћење и вредновање – пут ка квалитету 

рада школе; 

   - Тематски и интердисциплинарни приступ 

планирању наставе; 

   - Тестови знања у функцији оцењивања;  

4.  ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА УЧЕНИКА ОД 

НАСИЉА 

 

 

 

 

директор 

 

помоћник дир. 

 

стручни сарадници 
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током 

године 

 

  

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ РУКОВОЂЕЊА 

  

Стручно усавршавање обухватиће и области: 

1. ПОСЛОВИ УПРАВЉАЊА И 

РУКОВОЂЕЊА(стручне теме) 

Директор и помоћник директора ће у току године 

пратити актуелне теме из области руковођења и 

менаџмента и похађати неке од семинара, 

конференција,  предавања који се организују из послова 

управљања а одржавају се на скуповма за 

менаџмент(Златибор, Копаоник, Дивчибаре...) 

2. ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО(стручне 

теме)-у току године; 

3. ПРАВНИ ПОСЛОВИ (стручне теме познавање 

закона, прописа, правних аката,процедура )-у току 

године; 

 

директор 

 

помоћник директора 

 

Тим за стручно 

усавршавање 
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ЦИЉЕВИ  : 

 

1. РАЗВОЈ ВЕШТИНА 

  

  

•  Тимски рад  

•  Комуникацијске вештине  

•  Активно слушање  

•  Индивидуални, групни, фронтални и рад у паровима – 

примена у раду  

•  Израда средстава и других материјала за рад  

•  Организација разних активности – шта, како, кога 

позвати 

 •  Конструктивно решавање конфликата  

•  Коришћење разних техника (нпр. ликовних) у раду са 

децом – шта, који материјали  

•  Преношење знања деци (подучавање)  

•  Самоевалуација  

•  Изражавање – вербално, невербално (пантомима, 

 глума)  

•  Моторичке, ликовне /музичке вештине  

•  Отвореност ка новом, односно за ново – за себе, за 

друге  

•  Емпатија  

•  Покретање, иницирање и вођења различитих 

активности  

•  Сарадња са осталим учесницима и сарадницима у 

образовно -васпитном процесу  

 

  

  

2. РАЗВОЈ ЗНАЊА 

 

  

 •   Уже стручна знања из области (развој говора, 

математички појмови итд.)  

•   Из педагогије и психологије  

•   О различитим методама, техникама и активностима  

•   О развојним карактеристикама деце  

•   О техникма учења  

•   О основама програма васпитно-образовног рада  

•   О планирању и евидентирању рада  

•   О техникама евалуације и самоевалуације  

•   О начинима сарадње са породицом  

•   Информатике  

•   Страни језик  

•   Познавање закона, прописа, правних аката, процедура  

  

Током 

године 

  

ПЛАНИРАНИ ГРУПНИ СЕМИНАРИ  

 

 

 

 

 

  

- РАЗРЕДНА И ПРЕДМЕТНА НАСТАВА И РАД 

СА РОДИТЕЉИМА 

- ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ 

- НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У НАСТАВИ 

- РАД СА ИНКЛУЗИВНОМ И НАДАРЕНОМ 

ДЕЦОМ 

- ХИПЕРАКТИВНОСТ КОД ДЕЦЕ 

 

 

Дректор 

Помоћнк директора 

Тим за стручно 

усавршавање 

Стручни сарадници 

 

Предавачи 
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 Компентенције и приоритетне области:   

  

К1.  Компентенције за наставну област, предмет и 

методику наставе 

 К2.  Компентенције за поучавање и учење 

К3.  Компентенције за подршку развоју личности 

ученика 

К4.  Компентенције за сарадњу и комуникацију 

П1. Превенција насиља, злостављања и 

занемаривања  

П2. Превенција дискриминације  

П3. Инклузија деце и ученика са сметњама у  

развоју и из друштвено маргинализованих група  

П4.Комуникацијске вештине  

П5. Учење да се учи и развијање мотивације за учење  

П6. Јачање професионалних капацитета запослених у 

области иновативних метода наставе и управљања 

одељењем  

П7. Сарадња са родитељима  

П8.Информационо-комуникационе технологије 
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

(2019/20. год.) 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ И САРАДНИЦИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Формирање тима и именовање 

координатора 

Наставничко веће 

Директор школе 

август 2019. 

Израда и усвајање плана рада тима 

за предстојећу школску годину 

Чланови тима август 2019. 

Праћење пројектне наставе и 

међупредметне 

повезаности.Пројекати ће бити 

реализовани кроз наставу и 

ваннаставне активности. Пратиће га 

и адекватан наставни план и 

програм. 

Чланови тима за школску 

2019/20. годину 

током године 

Праћење и учествовање на 

конкурсима нових пројеката који су 

у организацији града и 

Министарства.Прављење акционих 

планова који ће Анексом бити 

придодати Годишњем плану рада. 

Чланови тима за школску 

2019/20. годину 

током године 

Наша школа је е-Twinning школа за 

2018/19. годину. То је велики успех, 

јер само 7 школа у Србији има ту 

ознаку. Ове године ћемо, такође 

конкурисати за ово престижно 

одликовање. 

У школској 2019/20. години, у 

оквиру e-Twinning портала биће 

реализовано око 20 пројеката. Број 

пројеката у којима ће школа 

учествовати, зависи од позива за 

учешће упућених од стране 

европских школа (Турска, Енглеска, 

Португалија, Италија, Украјина, ...).  

Школске 2018/19. год. није прошао 

КА1 пројекат (Усавршавање за 

инклузивно образовање у 

Португалији). Добили смо смернице 

шта треба исправити у пријави, па 

ћемо и школске 2019/20. год. 

ппоново конкурисати. 

Чланови тима за школску 

2019/20. Годину 

Стручна већа 

Тимови 

септембар 2019. – јун 

2020. год. 

Састанак којем ће присуствовати 

чланови: стручних већа (поред 

прошлогодишњих чланова), Тима за 

ШРП, Тима за самовредновање и 

вредновање рада школе са Тимом са 

МКП.  

Циљ састанка је осмислити нове, 

заједничке пројекте, за ову 2019/20. 

школску годину, а који ће бити 

везани за предузетништво. 

 Чланови стручних већа и 

тимова 

октобар 2019. 
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Израда акционог плана и подела 

задужења на нивоу стручних већа и 

тимова. 

Чланови стручних већа и 

тимова 

октобар 2019. 

Стручна већа и тимови (ШРП, 

самовредновање) израђују планове 

наставних и ваннаставних 

активности које ће ученици, под 

менторством својих наставника, 

реализовати у циљу стицања нових 

компетенција и реализације 

интерног пројекта школе. 

Чланови стручних већа и 

тимова 

новембар 2019. 

Представљање и усвајање 

појединачних планова стручних 

већа и тимова, као и акционог плана 

интерног пројекта школе на 

Наставничком већу и Савету 

родитеља. 

Наставничко веће децембар 2019. 

Реализације свих активности које су 

предвиђене, у циљу остварења 

интерног школског пројекта 

предузетништва. 

Ученици и наставници јануар – мај 2020. 

Евалуација предузетих пројектних 

активности и реализованог 

интерног пројекта школе. 

Чланови тима јун 2020. 

Евалуација рада тима и усвајање 

извештаја о раду за школску 

2019/20. годину. 

Чланови тима јун 2020. 

 

 

ПЛАН ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ 
 

Циљ: оспособљавање ученика за организовање и вођење пројеката. Кроз то ће они учити: да уче, истражују, 

претражују, филтрирају и користе информације, развијају социјалне вештине, сарађују, стичу практичне и 

менаџерске вештине, граде позитиван селф концепт.. 

Планом наставе и учења у првом циклусу основног образовања и васпитања дефинисана је пројектна 

настава као облик образовно-васпитног рада којим се развијају опште међупредметне компетенције уз 

употребу информационо комуникационих технологија. Усмерена је на достизање исхода који се 

првенствено односе на логичко и критичко мишљење као и припрему ученика за лако сналажење у 

свету технике, технологије и рачунарства, како у свакодневном животу тако и у процесу учења. У 

складу је са општим исходима образовања и васпитања и у функцији је когнитивног, афективног и 

социјалног развоја ученика.  

Потреба за увођењем пројектне наставе, већ у првом разреду основне школе, почива на савременим 

схватањима детета, наставе, функције образовања и сазнавања као социјалне конструкције подржане 

кроз сарадничко деловање, коришћењем различитих извора информација и активности. Применом 

оваквог облика рада долази до повезивања познатог и непознатог, учења помоћу примера, учења 

примењивањем, развоја процедуралних знања, коришћења информационих технологија као и 

комбиновања конвергентног (логичког) и дивергентног (стваралачког) мишљења. Пројектна настава 

има елементе проблемске и истраживачке наставе али се у овом облику рада поред централног захтева, 

који се односи на тражење решења за неки проблем, потенцирају још и процедуре, планирање, 

евалуирање, презентовање резултата, коришћење савремених технологија на правилан начин и 

наравно, тимски рад, односно процес сарадње, који је изнад самог резултата у решавању проблема.  
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Етапа наставне активности Активност наставника Активност ученика 

1. Избор теме и формулисање 

оквирног циља пројекта 

Заједно са ученицима 

предлаже теме и формулише 

пште образовне и пројектне 

циљеве. 

Расправљају и заједно с наставником 

бирају тему. 

2. Подела теме на подтеме и 

формулисање посебних циљева за 

сваку подтему 

Помаже ученицима у 

постављању и прецизирању 

подтема. 

Предлажу  или бирају понуђене 

подтеме 

3. Формирање група/тимова и 

подела задужења 

Формира групе по изабраним 

подтемама водећи рачуна о 

интересовањима ученика 

У оквиру малих група/тимова међу 

собом деле улоге ради успешније 

реализације изабраног задатка. 

4. Припремање материјала за 

истраживачки рад 

Унапред разрађује задатке, 

питања з истраживачк ирад и 

припрема потребне ресурсе 

Прихватају обавезе у изради задатка 

5. Одређивање рока за завршетак 

пројектне активности и договор о 

презентацији резултата 

Организује расправу и 

учествује у њој.  

Расправљају и утврђују облике 

презентовања резултата својих 

истраживања. 

6. Разрада пројекта, истраживање Прати и усмерава рад ученика. 

Истражују према унапред утврђеним 

задацима и процедурама уз 

инструкције наставника/библиотекара. 

7. Обједињавање резултата 

мањих група/тимова 

Упућује ученике како да 

обједине резултате. 

Обједињују резултате према 

прихваћеним правилима. 

8. Презентација 
Наставник организује (јавну) 

презентацију 

Извештавају о резултатима свог рада и 

добијају повратне информације 

9. Рефлексија 

Наставник процењује 

резултате реализованих 

активности и ефекат свог рада.  

Ученици оцењују читав процес, своју 

улогу и допринос у процесу учења.  
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ППЛЛААНН  РРААДДАА  ТТИИММАА  ЗЗАА  ООББЕЕЗЗББЕЕЂЂИИВВААЊЊЕЕ  ККВВААЛЛИИТТЕЕТТАА  ИИ  РРААЗЗВВООЈЈ  ШШККООЛЛЕЕ  

ААККТТИИВВННООССТТИИ  ННООССИИООЦЦИИ  ИИ  

ССААРРААДДННИИЦЦИИ  
ВВРРЕЕММЕЕ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИЈЈЕЕ  

  ФФооррммиирраањњее  ттииммаа  ии  

ииммеенноовваањњее  ккооооррддииннааттоорраа  
ННаассттааввннииччккоо  ввеећћее  

ДДииррееккттоорр  шшккооллее  
ааввггуусстт  22001199..  

ИИззррааддаа  ии  ууссвваајјаањњее  ппллааннаа  

ррааддаа  ттииммаа  ззаа  ппррееддссттоојјеећћуу  

шшкк..ггооддииннуу  

ЧЧллааннооввии  ттииммаа  ааввггуусстт  22001199..  

ААннааллииззаа  ииззввеешшттаајјаа  ССттрр..ввеећћаа  

оо  иинниицциијјааллнноомм  ттеессттиирраањњуу  

ууччееннииккаа  ии  ппррееддллоогг  ммеерраа  ззаа  

ппооббоољљшшаањњее  ппооссттииггннуућћаа  

ууччееннииккаа  

ССттррууччннаа  ввеећћаа  ии  ччллааннооввии  

ттииммаа  
ссееппттееммббаарр  22001199..  

..  

ИИззррааддаа  ппллааннаа  ссттррууччнноогг  

ууссаавврршшаавваањњаа  ннаассттааввннииккаа  ии  

ссттррууччнниихх  ссааррааддннииккаа  ннаа  

ооссннооввуу  ссааммооппррооццееннее  ннииввооаа  

ррааззввиијјееннооссттии  ккооммппееттееннцциијјаа  ии  

ппооттррееббаа  ззаа  ддааљљиимм  

ууссаавврршшаавваањњеемм  

ССттррууччннаа  ввеећћаа  ии  ччллааннооввии  

ттииммаа  
ссееппттееммббаарр  22001199..  

ССааррааддњњаа  ссаа  ттииммоомм  ззаа  

ссааммоовврреедднноовваањњее  ии  

вврреедднноовваањњее  уу  ццииљљуу  ооддааббиирраа  

ооббллаассттии  ссааммоовврреедднноовваањњаа,,  

ммееттооддооллооггиијјее,,  ааннааллииззее  

ррееззууллттааттаа  ии  ииззррааддее  ааккццииоонноогг  

ппллааннаа  ззаа  ппооббоољљшшаањњее  

ккввааллииттееттаа  ррааддаа  шшккооллее  

ЧЧллааннооввии  ТТииммаа  ссаа  

ссааммоовврреедднноовваањњее  ии  

вврреедднноовваањњее  ии  ччллааннооввии  ттииммаа  

ооккттооббаарр  22001199..  

ААннааллииззаа  ооссттвваарреенниихх  

ссппоољљаашшњњиихх  вврреедднноовваањњаа  ии  

ссттррууччнноо  ппееддааггоошшккоогг  ннааддззоорраа  

уу  шшккооллии..  

ИИззррааддаа  ааккццииоонноогг  ппллааннаа  уу  

ццииљљуу  ппррееввааззииллаажжеењњаа  

ееввееннттууааллнниихх  ннееддооссттааттааккаа  

ииллии  ннееппррааввииллннооссттии  уу  ррааддуу  

ЧЧллааннооввии  ттииммаа  

ССееккррееттаарр  шшккооллее  
ттооккоомм  ггооддииннее,,  ппоо  ппооттррееббии  

ООккууппљљаањњее  ччллаанноовваа  

ППееддааггоошшккоогг  ккооллееггиијјууммаа  ии  

ттииммоовваа  ррааддии  ппррааћћеењњаа  

ооссттвваарриивваањњаа  ШШккооллссккоогг  

ппррооггррааммаа  ии  ррееззууллттааттаа  ррааддаа  

ууччееннииккаа  

ППееддааггоошшккии  ккооллееггиијјуумм,,  

ттииммооввии  
ккввааррттааллнноо  ((ннаа  ккрраајјуу  ссввааккоогг  

ккввааллииффииккааццииоонноогг  ппееррииооддаа))  

ААннааллииззаа  ппррооббнноогг  ззаавврршшнноогг  

ииссппииттаа  уу  ццииљљуу  ууннааппррееђђеењњаа  

ррееззууллттааттаа  ррааддаа  ууччееннииккаа  

ННаассттааввнниицции  ((  ссррппссккии  јјееззиикк,,  

ммааттееммааттииккаа,,  ииссттоорриијјаа,,  

ггееооггррааффиијјаа,,  ббииооллооггиијјаа,,  

ффииззииккаа,,  ххееммиијјаа))  ии  ччллааннооввии  

ттииммаа  

ааппрриилл  22002200..  

ААннааллииззаа  ррааддаа  ССттрр..ввеећћаа,,  

ППееддааггоошшккоогг  ккооллееггиијјууммаа  ии  

ттииммоовваа  ии  ууссвваајјаањњее  ииззввеешшттаајјаа  

ССттррууччннаа  ввеећћаа,,  ППееддааггоошшккии  

ккооллееггиијјуумм,,  ттииммооввии  
јјуунн  22002200..  
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОСТВАРИВАЊE ПРОЈЕКТА „УКЉУЧИВАЊЕ 

ФИНАНСИЈСКОГ ОПИСМЕЊАВАЊА У СИСТЕМ ОБРАЗОВАЊА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ (ФИНПИС)ˮ за 2019/20. годину 

 

Садржај рада Време Носилац реализације 

Упознавање учитеља и наставника, који 

нису прошли обуку, са појмом 

финансијске писмености и начинима 

увођења финансијске писмености у школе 

септембар чланови Тима 

 Подстицање учитеља и наставника на 

реализацију пројеката, радионица и игара 

које развијају финансијску писменост 

ученика 

током године чланови Тима 

Пружање стручне помоћи учитељима и 

наставницима у осмишљавању и 

реализацији активности  

током године чланови Тима 

Вредновање реализованих пројеката, игара 

и радионица и давање предлога за 

унапређење 

током године чланови Тима 

Сарадња са одељењским старешинама у 

циљу промовисања ЧОС-а као једног од 

часова финансијског описмењавања 

ученика 

током године чланови Тима 

Промовисање ученичких радова у холу 

школе 
током године чланови Тима 

Самовредновање рада Тима 
децембар 

јун 

чланови Тима 

наставници 
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ГОДИШЊИ ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

ШКОЛСКА 2019/20.. 
 

 

 У школској 2019/20.. години, реализација програма ПО оствариће се кроз пројекат 

„Професионална оријентација у Србији" који има за циљ успостављање система 

професионалне оријентације у свим основним школама и Канцеларијама за младе у 

Србији, од 2011. до 2015. године. 

 ЦИЉ ПРОГРАМА:Програм професионалне оријентације конципиран је на основу 

петофазног модела професионалне оријентације. По овој концепцији, основни циљ 

програма професионалне оријентације јесте подстицање развоја личности ученика до 

промишљене, ваљане и реалне одлуке о избору школе и занимања, планирање каријере и 

укључивање у свет рада. 

   Реализација пројекта почела   је обуком школског тима школске 2013/2014. године (који 

чине стручни сарадници и наставници за примену програма ПО) у трајању од три дана, а 

затим  се наставља и  у току ове  школске године у виду  имплементације програма ПО са 

ученицима 7. и 8. разреда, у складу са моделом имплементације који тим и школа ове 

школске године  изаберу.Годишњи план садржи и низ других активности који су везани 

за  успешније остваривање професионалне оријентације ученика осмог разреда, као на 

пример тестирање ученика тестовима професионалне оријентације. 

 Носиоци активности програмских задатака профсионалне оријетације су: Тим за 

професионалну оријентацију ( у чијем су саставу школски педагог и психолог, одељењске 

старешине и одређени предметни наставници). 

 Реализација програмских задатака из области професионалне оријентације оствариће се у 

оквиру садржаја редовне наставе и осталих активности, а сви задаци из овог подручја 

биће уграђени у планове рада Наставничког, Одељењског и Стручних већа, Савета 

родитеља, Школског одбора и Ученичког парламента. 
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Задаци Активности 
Носиоци 

активности 

Методе и технике 

рада 
Време Извори доказа 

Очекивани 

резултати 

Израда Годишњег 

плана 

професионалне 

оријентације 

за школску 2019/20.. 

На основу 

прошлогодишњег 

искуства у примени 

пројекта ПО истицање 

овогодишљх задатака и 

области Школски тим за 

ПО креира план примене 

ПО у сарадњи са 

Разредним већима 7. и 8. 

разреда. 

школски тим  

за ПО 
план акције 

август 

2019. 

Прошлогодишњи 

Aкциони план 

примене програма 

ПО; 

Записник са 

састанка тима 

Извештај рада Тима 

за школску 

2015/2018. 

Школски тим је изабрао 

модел  примене програма 

ПО у складу са најбољим 

могућностима школе и он је 

саставни деоГодишњег  

плана за примену програма 

ПО. 

Информисање  

и промоција плана 

ПО 

 

Информисање о  

програму (пројекту): 

- Наставничког већа; 

- Савета родитеља; 

- Школског одбора; 

- Одељењских заједница 

7. и 8. разреда; 

- Ученичког парламента. 

тим за ПО 

директор 

ПП презентација 

размена 
септембар 2019. 

ПП презентација 

програма ПО 

Записници са 

састанка, извештаји 

Сви учесници су  

информисани, сагласни и 

учествују у реализацији 

пројекта; 

Води се евиденција. 

Обезбеђивање 

услова за 

реализацију 

радионица са 

ученицима 

Креирање распореда 

реализација радиони-ца 

са ученицима; 

Информисање ОЗ 7. и 8. 

разреда; 

Информисање ОС 7. и 8. 

разреда; 

Информисање родитеља. 

школски тим 

за ПО 

ОС 7. и 8. разреда 

радионице септембар 2019. 

Распоред 

реализација 

радионица; 

Обабавештење  

о плану реализације. 

Обезбеђени су услови за 

реализацију ПО. 

Припрема рада за 

примену програма 

ПО 

Базични школски тим се 

проширује и укључује 

нове чланове одељењске 

старешине 7. и 8. 

разреда. 

школски тим  

за ПО 
одлучивање септембар 2019. 

Записник са 

састанка тима  

за ПО 

Проширен је тим за примену 

пориграма ПО. 
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 Информисање чланова 

тима за примену 

програма ПО. 

ПП резентација 

излагање 
септембар 2019. 

ПП презентација 

програма ПО; 

Обука по 

петофазном моделу 

ПО; 

радионица. 

Нови чланови тима за ПО су 

обучени за примену 

програма ПО. 

Примена 

програма ПО 

 

Реализација радионица 

са ученицима/цама 7. и 8. 

разреда 

школски тим  

за ПО 

радионице 

на часовима 

грађанског 

васпитања и у 

оквиру часова 

одељењског 

старешине 

од септембра 

2019. до марта 

2020. 

Списак учесника, 

продукти са 

радионица, 

портфолио ученика. 

Ученици 7. и 8. разреда 

обучени су кроз радионице 

програму ПО. 

Реализација родитељских 

састанка за родитеље 

ученика/ца 7. и 8. разреда 

школски тим  

за ПО 

ОС 7. и 8. разреда 

ПП презентација 

излагање 

-новембр  2019. 

- децембар  2019. 

- март 2020. 

- мај 2020. 

Списак учесника, 

продукти са 

радионица. 

Родителји ученика7. и 8. 

разреда су укључени у 

реализацију програма ПО и 

стичу знања и вештине за 

подршку деци у избору 

занимања и школе. 

Посета сајму 

образовања,,Путо

кази на 

новосадском сајму 

Реализација посете сајму 

у ,,Мастер центру“ 

 

школски тим  

за ПО 

ОС 7. и 8. разреда 

ПП презентација 

излагање 
април 

Списак учесника, 

продукти са 

радионица 

Стицање знања и 

упознавање различитих 

смерова и профила .Помоћ 

при доношењу коначне 

одлуке. 

 Седми школски 

сајам образовања 

 

Посете средњим 

школама у Новом 

Саду 

 Реализација Школског 

сајма образовања 

 учествовање државних и 

приватних школа на 

нашем школском сајму 

образовања 

школски тим  

за ПО 

ОС 7. и 8. разреда 

посете 

манифестације 
март-април 

Списак учесника, 

продукти, 

позивнице, 

сценарио, плакати, 

извештај, 

фотографије 

Промоција школе у области 

ПО. 

Изградња мреже партнера у 

пројекту кроз укључивање 

различитих учесника. 

Реализација реалних 

сусрета кроз 

распитивање у школи и 

испробавање праксе. 

Посета средњих 

школа,реализација 

сусрета са ескспертима 

из различитих 

делатности 

школски тим  

за ПО 

ОС 7. и 8. разреда 

контакти са 

предузећима, посета 

и распитивање 

од фебруара до 

априла 2020. 

Списак учесника, 

продукти, 

портфолио, 

записници са 

разговора, 

сценарио,  извештај, 

фотографије 

Промоција школе у области 

реалних сусрета  

Изградња мреже партнера у 

пројекту кроз укључивање 

различитих учесника; 

Успостављање механизама и 

процедура за реалне сусрете. 
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Посета наших ученика 

средњим школама 

Укључивање у 

манифестације 

,,Дан девојчица и 

дан дечака“ 

Укључивање у градске 

манифестације,сарадња 

са другим школама 

школски тим  

за ПО 
Форум ПО 

у току целе 

године 

Списак учесника, 

продукти, извештај, 

фотографије 

Разбијање стеротипа 

Успостављање 

мреже школа ПО 

Сарадња са другим ОШ у 

реализацији активности 

из пројекта  

Позивање других ОШ  са 

територије Новог насеља 

на наш школски сајам 

школски тим  

за ПО 
Форум ПО 

у току целе 

године 

Списак учесника, 

продукти, извештај, 

фотографије 

Промоција школе и 

постигнућа кроз сарадњу са 

другим ОШ. 

 

Учешће на састанцима 

ТИПОУкључивање у 

програм берзе услуга на 

локалном нивоу 

  

у току целе 

године 

март месец 

  

Тестирање и 

саветовање ученика 

за професионалну 

оријентацију 

Тестирање ученика 

осмог разреда 

тестовима 

професионалне ор. 

Обавештавње ученика о 

тестирању 
психолог 

Састанак, 

презентација 

излагање, размена 

У току другог 

полугодишта 
Анализа тестирања 

 

 

Документација о тестирању 

Евиденција 

Попуњавање фолдера 

различитим 

евиденционим 

материјалима. 

школски тим 

за ПО 

Прикупљање 

продуката, 

попуњавање 

фолдера, 

ПП презентација 

постигнућа 

учесницима и 

партнерима 

реализиване 

радионице; 

сумарно после 

модула 

Списак, продукти, 

извештаји, 

фотографије, видео 

записи 

Формиран фолдер 

евиденције, учесници, 

актери, партнери 

информисани о 

могућностима увида у 

евиденцију о постигнућима 

и установлјен начин 

евиденције о реализованим 

активностима 

Извештавање 

Креирање извештаја: 

стручним и управним 

органима школе,  

Презентовање резултата  школски тим 

за ПО 

попуњавање 

извештаја, 

ПП презентација 

постигнућа 

сумарно после 

модула   

и након 

реализације 

пројекта 

На крају првог  и 

другог 

полугодишта 

Извештаји, 

фотографије, 

записници, видео 

записи 

Учесници, актери и 

партнери информисани  су о 

постигнућима и установљен 

је начин извештавања. 
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План рада за медијску делатност и веб сајт школе  

школска 2019/20.. година 

 Подручје рада/тема Циљ Начин реализације Место Динамика Носиоци 

активности 

1. 

Формирање Тима; 

План рада за предстојећу 

школску годину; избор и 

анализа садржаја  

Упознавање са задацима и циљевима и 

планирање активности рада; 

Избор задатака.  

Избор чланова Тима; 

Подела задатака 

библиотека 

школе 
септембар 

чланови Тима за 

медијску делатност и 

веб сајт школе; 

координатор  

2. 

План рада и подела задатака 

у вези осдржавања сајта 

школе, ажурирање и 

сређивање постојећих 

података и фотографија. 

Обавештавање о различитим школским 

активностима, постављање докумената 

значајних за школски живот и рад. самостални и тимски рад 
кабинет за 

информатику 
октобар 

професор техничког 

Славица Вуковић; 

чланови Тима 

3. 
План  рада  школског 

разгласа 

Обавештавање о различитим школским 

активностима. 

самостални и тимски рад; 

ангажовање ученика, 

чланова Медијске секције 

студијска 

соба 
новембар 

чланови Тима, 

ученици, чланови 

Медијске секције 

4. 

Извештавање о догађајима у 

школи и ван ње (гостовања, 

манифестације, такмичења, 

квизови, путовања, 

награде...); информисање 

путем школског разгласа 

Благовремено обавештавање о великом 

броју школских активности. 

самостални и тимски рад; 

ангажовање ученика, 

чланова Медијске секције 

библиотека  

школе, 

кабинети, 

студијска 

соба 

децембар 

чланови Тима, 

ученици, чланови 

Медијске секције 

5. 

Постављање ученичких 

радова, фотографија, разних 

корисних информација на 

сајт школе; извештавање са 

Благовремено обавештавање о великом 

броју школских активности. 

самостални и тимски рад; 

ангажовање ученика, 

библиотека  

школе, 

јануар 

чланови Тима, 

ученици, чланови 

Медијске секције 
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школских приредби; 

информисање путем 

школског разгласа 

чланова Медијске секције кабинети, 

студијска 

соба 

6. 

Континуирано 

обавештавање ученика осмог 

разреда и њихових родитеља 

о свему у вези са завршним 

испитима; информисање 

путем школског разгласа 

Благовремено обавештавање о 

активностима везаним за полагање 

завршног испита. 

самостални и тимски рад; 

ангажовање ученика, 

чланова Медијске секције 

библиотека  

школе, 

кабинети, 

студијска 

соба 

фебруар 

чланови Тима, 

ученици, чланови 

Медијске секције 

7. 

Позивање ученика средњих 

школа да гостују у школи и 

кроз непосредан разговор 

упознају наше ученике са 

својим школама, са радом и 

професионалним 

усмерењем; информисање 

путем школског разгласа 

Благовремено обавештавање о 

активностима везаним за полагање 

завршног испита и о осталим 

активностима школе. 
самостални и тимски рад; 

ангажовање ученика, 

чланова Медијске секције 

библиотека  

школе, 

кабинети, 

студијска соба 

март 

чланови Тима, 

ученици, чланови 

Медијске секције 

8. 

Књижевни сусрети, 

презентација ученичких 

литерарних радова и сл; 

учешће ученика у 

различитим 

манифестацијама, на 

конкурсима, у акцијама, на 

сајмовима...; 

информисање путем 

школског разгласа 

Благовремено обавештавање о великом 

броју школских активности. 

самостални и тимски рад; 

ангажовање ученика, 

чланова Медијске секције библиотека  

школе, 

кабинети, 

студијска 

соба 

април 

чланови Тима, 

ученици, чланови 

Медијске секције 
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9. 

Извештаји о учешћу ученика 

на свим међушколским, 

градским, општинским, 

покрајинским и 

републичким 

такмичењима;информисање 

путем школског разгласа 

Благовремено обавештавање о великом 

броју школских активности. 

самостални и тимски рад; 

ангажовање ученика, 

чланова Медијске секције 

библиотека  

школе, 

кабинети, 

студијска 

соба 

мај 

чланови Тима, 

ученици, чланови 

Медијске секције 

1

0 

Обавештавање ученика и 

родитеља о животу и раду 

школе путем веб сајта 

школе;информисање путем 

школск 

Благовремено обавештавање о великом 

броју школских активности. 

самостални и тимски рад; 

ангажовање ученика, 

чланова Медијске секције 

библиотека  

школе, 

кабинети, 

студијска 

соба 

јун 

чланови Тима, 

ученици, чланови 

Медијске секције 
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План рада Тима за веб сајт школе  

школска 2019/2020. година 

 

 Подручје рада/тема Циљ Начин реализације Место Динамика Носиоци активности 

1. 

Формирање Тима; 

План рада за предстојећу школску 

годину; избор и анализа садржаја  

Упознавање са задацима и циљевима и планирање 

активности рада; 

Избор задатака.  

Избор чланова Тима; 

Подела задатака 

библиотека 

школе 
септембар 

чланови Тима за веб 

сајт школе; 

координатор Вера 

Срдић 

 

2. 

План рада и подела задатака у вези 

осдржавања сајта школе, ажурирање и 

сређивање постојећих података и 

фотографија. 

Поставка новог сајта и едукација  

Обавештавање о различитим школским 

активностима, постављање докумената значајних за 

школски живот и рад. 
самостални и тимски рад библиотека октобар 

чланови Тима, 

представници 

родитеља и едукатори  

3. Ажурирање сајта  
Обавештавање о различитим школским 

активностима. 

самостални и тимски рад; 

ангажовање ученика, чланова 

Тима 

студијска 

соба 

Током 

школске 

године 

чланови Тима, 

ученици, чланови 

Медијске секције 

4. 

Извештавање о догађајима у школи и 

ван ње (гостовања, манифестације, 

такмичења, квизови, путовања, 

награде...); информисање путем  

Благовремено обавештавање о великом броју 

школских активности и завршетку полугодишта. 

самостални и тимски рад; 

ангажовање ученика, чланова 

Тима 

библиотека  

школе, 

кабинети, 

 

новембар и 

децембар 

чланови Тима, 

ученици,  

5. 

Постављање ученичких радова, 

фотографија, разних корисних 

информација на сајт школе; 

извештавање са школских приредби;  

Благовремено обавештавање о великом броју 

школских активности. 

самостални и тимски рад; 

ангажовање ученика, чланова 

Тима 

библиотека  

школе, 

кабинети, 

студијска 

јануар 
чланови Тима, 

ученици, чланови  
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соба 

6. 

Континуирано обавештавање ученика 

осмог разреда и њихових родитеља о 

свему у вези са завршним испитима; 

информисање путем школског сајта 

Благовремено обавештавање о активностима 

везаним за полагање завршног испита. 

самостални и тимски рад; 

ангажовање ученика, чланова 

Тима 

библиотека  

школе, 

кабинети, 

 

фебруар 
чланови Тима, 

ученици, чланови  

7. 

Позивање ученика средњих школа да 

гостују у школи и кроз непосредан 

разговор упознају наше ученике са 

својим школама, са радом и 

професионалним усмерењем; 

информисање путем школског сајта 

Благовремено обавештавање о активностима 

везаним за полагање завршног испита и о осталим 

активностима школе. 

самостални и тимски рад; 

ангажовање ученика, чланова 

Тима 

библиотека  

школе, 

кабинети, 

 

март 
чланови Тима, 

ученици, чланови  

8. 

Књижевни сусрети, презентација 

ученичких литерарних радова и сл; 

учешће ученика у различитим 

манифестацијама, на конкурсима, у 

акцијама, на сајмовима...; 

 

Благовремено обавештавање о великом броју 

школских активности. 

самостални и тимски рад; 

ангажовање ученика, чланова 

Тима 

библиотека  

школе, 

кабинети, 

 

април 
чланови Тима, 

ученици, чланови  

9. 

Извештаји о учешћу ученика на свим 

међушколским, градским, општинским, 

покрајинским и републичким 

такмичењима; 

 

Благовремено обавештавање о великом броју 

школских активности. 

самостални и тимски рад; 

ангажовање ученика, чланова 

Тима 

библиотека  

школе, 

кабинети, 

 

мај 
чланови Тима, 

ученици, чланови  

10 

Обавештавање ученика и родитеља о 

животу и раду школе путем веб сајта 

школе; 

 

Благовремено обавештавање о великом броју 

школских активности. 

самостални и тимски рад; 

ангажовање ученика, чланова 

Тима 

библиотека  

школе, 

кабинети, 

 

Током 

школске 

године 

чланови Тима, 

ученици, чланови  
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ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

ШКОЛСКА 2019/20. ГОДИНА 

ОСНОВНИ ЗАДАЦИ: 

Развијање свести о важности превенције и заштите здравља уста и зуба 

Развијање свести о здравим стиловима живота важности превенције, здраве исхране,  

Оспособити ученике да стекну позитиван став према супротном полу 

Превенција  болести зависности у адолесценцији ученика 

Садржај рада Носиоци 

реализације 

Време реализације 

1.Доношење Годишњег  плана здравствене заштите 

ученика 

Тим Август 2018. 

2.. Сардња Тима за заштиу здравља са наставницима  и 

едукација о здрављу у 

настави предмета свет око нас 

биологији, настави предмета физичко васпитање, 

грађанско васпитање и  настави предмета чувари природе 

Тим, 

наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

Током године 

3. Едукација ученика првог разреда о хигијени зуба Школски зубар Током године 

4. Систематски прегледи ученика код школског 

стоматолога 

Школски зубар Током године 

5.Хигијена уста и здтави зуби, предавање у сарадњи са 

стоматологом. 

Током 

године,наставн

ици 

Током године 

 6.На ЧОС и ЧОЗ разговарати са ученицима о променама у 

пубертету уз пројекцију филма. 

Организовати  у школи предавање за девојчице о 

пубертетским променама и одржавању личне хигијене 

 

Чланови тима, 

ОС 

Током године 

према наставном 

плану 

7.Указати на ЧОС о значају редовног спавања, 

релаксације и рекреације ученика 

Чланови тима, 

ОС 

Током године 

8.Организовати разне активности и учешће на конкурсима 

поводом Међународног дана особа са инвалидитетом 

Чланови тима, 

ОС,СТИО  

Током године 

9.Објаснити ученицима основне појмове као што су: 

осећање (позитивно – негативно), самопоштовање, 

разлика између егоизма и самопоштовања (према узрасту 

ученика). 

Тим, 

наставници 

разредне и 

пред. наст.,ОС 

Током године 

према наставном 

плану 

10. Сарадња са здравстевим установама у граду, Домом 

здравља на Новом Насељу и усарадњи са њима 

реализовати редовне активности: 

-преглед стопала, кичме... 

-прглед вида ученика 

-вакцинација ученика 

 

ОС, I–VIII 

 

Током године 

11.. На настави биологије , природе и друштва, чуварима 

природе објаснити ученицима какве се све опасности 

крију при употреби нечисте воде, хране, као и при 

неправилном коришћењу струје, плина... 

Тим, 

наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

Током године 

према наставном 

плану 
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12.Објаснити ученицима значај правилне осветљености 

просторије и штетан утицај лоше осветљености на чуло 

вида 

Тим, 

наставници 

разредне и 

предметне 

наставе 

Током године 

према наставном 

плану 

13.Уредити пано у учионици поводом Дана здравља 

(7. април). 

Тим, 

наставници 

разредне и 

предметне нас. 

ученици 

Дан здравља 

14.. Сарадња са Центром за социјални рад Тим,педагог, 

психолог 

Током године 

15. Сарадња са организацијом Црвени крст Новог Сада Тим,педагог, 

психолог 

Током године 

Програм заштите ученика од болести 

зависности:Организација предавња на тему ,, Штетност 

пушења“ и ,,Болести зависности“ у сарадњи са 

Институтом за плућне болести из Сремске Каменице  и 

организацијом,,Емпрона“ из Новог Сада 

Сарадња са инситутаом за онкологију, предавања у оквиру 

пројекта,,Мислити на Време“. 

Стручна 

служба 

 

Наставник 

биологије 

Током године 

 

 

Октобар 2018. 

17.Радионице вршњачке едукације на тему алкохолизма и 

штености пушења. 

Тим,педагог, 

психолог 

Током године 

18.Предавање са презентацијом стручњака у организацији 

Црвеног крста из Новог Сада. Организовање групног 

родитељског састанка  за родитеље 7. и 8. разреда на тему 

,, Превенција и болести зависности у адолесценцији 

ученика“.  

Координатор 

црвеног крста, 

педагог, 

психолог, 

родитељи 

Током године 

19.Предавања, радионице и разговори на теме:,, Значај 

правилна и редовне исхране деце и одраслих“ као ,, 

Превенција гојазности код ученика“. 

Тим, 

наставници 

разредне и 

предметне 

наставе, 

ученици 

Током године 

20. Разговори психолога са ученицима о болестима 

зависности. 

Предавања на тему ,,Болести зависности“ PowerPoint 

презентација 

Тим,педагог, 

психолог,ОС 

Током године 

према наставном 

плану 

21.  Редовна сарадња са родитељима ученика у области 

здрав.заштите. 

Родитељи, 

наставници,ОС 

Током године 

22.Анализа рада Тима  и плана рада на крају школске 

2018/2018.године 

Тим Током године 
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  УЧЕНИКА 

Школа ће и ове школске године  у сарадњи са надлежним установама бринути  о социјалној 

заштити, посебно ученика из осетљивих друштвених група, на основу програма социјалне 

заштите.Уколико је потребно школа организује прикупљање средстава за ове сврхе кроз акције 

школског спорта, волонтирања и других добротворних акција. 

ЗАДАЦИ: 

-Упућивање и стручно усавршавање запослених ради унапређивања компетенција ради благовременог 

уочавања и реаговање на насиље, постојање различитих видова насиља као и како их препознати. 

-Упознавање осталих запослених у ком домену је потребна социјална заштита и шта ће све радити Тим 

током једне наставне године. 

-Врло је битно истакнути да је заштита детета јадинствен процес у коме учествују раѕличити системи а 

кључна реч је сарадња. 

-Израда прогарама за заштиту ученика  

-Организовање разговора, трибина,обука  о безбедности и заштити ученика 

-Дефиинисање правила понашања и последица кршења правила  

-Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља  

-Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља(савет родитеља,школски одбор,ученички 

парламент,наставничко веће)  

-Дефинисање процедура и поступаказа социјалну заштиту и реаговање у датим ситуацијама              -

Сарадња са релевантним службама и континуирано евидентирање                                                 -

Саветодавни рад са родитељима 

-Пружање помоћи ученицима са поремећајем у понашању,тј.са ученицима са казненим делима, 

ѕапуштеним ученицима, оних који долазе из проблематичних породица 

 

САДРЖАЈ РАДА 

 

сарадници 

МЕСЕЦИ 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

 

I 

 

ИСПИТИВАЊЕ СОЦИЈАЛНОГ СТАТУСА УЧЕНИКА 

 1. Евиденција ученика првог 

разреда који су социјално 

угрожени: 

1.1. Без родитељског старања 

1.2. Родитељ није у стању да 

се стара о детету 

1.3. Деца са сметњама у 

развоју 

1.4. У сукобу са родитељима 

1.5.У сукобу са социјалном 

средином 

1.6.Материјална угроженост 

 

Педагошка 

служба,  

одељенске  

старешине 

родитељи 

           

 2. Евиденција ученика од 

другог до осмог разреда који 

су социјално угрожени: 

1.1. Без родитељског старања 

1.2. Родитељ није у стању да 

се стара о детету 

1.3. Деца са сметњама у 

развоју 

 

 

Педагошка 

служба,  

одељенске  
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1.4. У сукобу са родитељима 

1.5.У сукобу са социјалном 

средином 

1.6. Материјална угроженост 

 

старешине 

родитељи 

 

II 

 

УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА САМОСТАЛАН ЖИВОТ УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА 

 1. Становање уз подршку 

2. Персонална асистенција 

3. Обука за самостални живот 

4. Набавка одеће 

5. Набавка књига и школског 

прибора 

Јединице 

локалне 

самоуправе 

Школа 

           

 

III 

САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИСКЕ УСЛУГЕ ЗА УГРОЖЕНУ ДЕЦУ И ЊИХОВЕ 

ПОРОДИЦЕ 

 1.Подршка породицама које су 

у кризи 

2..Подршка у превазилажењу 

породичних конфликата 

3. Саветовање за помоћ деци у 

учењу 

4. Саветовање у случајевима 

насиља у породици 

5. Услуге медијације 

 

Одељенске 

старешине, 

педагог, 

психолог, 

спољни 

сарадници 

 

           

 

IV 

ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ 

 1. Дневни боравак 

2. Помоћ у кући 

3. Свратише 

4. Услуге смештаја у 

сродничку породицу, 

хранитељску породицу, дом 

 

Центар за 

социјални 

рад 

           

 

V 

САРАДЊА ШКОЛЕ СА ИНСТИТУЦИЈАМА ИЗ ЛОКАЛНЕ СРЕДИНЕ 

 1. Сарадња са центром за 

социјални рад 

2. Сарадња са МУП 

3. Сарадња са Црвеним крстом  

 

Школа 

 

т 

 

о 

 

к 

 

о 

 

м 

 

г 

 

о 

 

д 

 

и 

 

н 

 

е 

 

VI 

 

ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Сви 

сарадници 

 

с 

 

в 

 

а 

 

к 

 

о 

 

д 

 

н 

 

е 

 

в 

 

н 

 

о 
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ПЛАН ПРУЖАЊА ПОМОЋИ  УЧЕНИЦИМА КОЈИМА  ЈЕ  ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 

ЗАКОНСКИ ОКВИРИ 

Законска и морална обавеза је да свако дете добије шансу да се образује у складу са својим 

могућностима. За децу са посебним потребама посебно је значајно да се укључе у активности 

својих вршњака без развојних ометености. 

Циљеви овог програма су: 

- За децу са посебним потребама - подстицање развоја и стабилизација осећања 

сигурности, задовољства и самопоштовања. Развој комуникацијских способности 

(изражавање потреба, жеља и намера вербалним и невербалним путем). Развој 

осетљивости за потребе других. Боља емоционална контрола и успешнија 

социјализација. 

- За децу без посебних потреба - Прихватање различитости као нормалности. Развој 

осетљивости за потребе деце која се теже развијају, развој способности за препознавање 

тих потреба, развој вештина сарадње и помагања у дечјем колективу и са децом која 

имају тешкоће у развоју. 

- За родитеље деце са посебним потребама - упознавање са откривеним могућностима 

њихове деце. Овладавање вештинама подстицања дечјег развоја. Развијање 

реалистичких ставова према детету и његовим могућностима. Развијање реалних и 

позитивних искустава у погледу будућности детета. 

- За родитеље деце без посебних потреба  

- - Развијање позитивних ставова према заједничком школовању и дружењу деце са и без 

посебних потреба. 

 

У току ове школске године наставиће се функционална процена телесног и 

менталног статуса детета с циљем утврчивања очуваних и оштећених функционалних 

способности детета, породичне ситуације и ширег окружења у коме дете живи. Такође, 

према способностима сваког детета биће формиран Индивидуални образовни план - 

педагошки документ којим се обезбеђује прилагођавање образовног процеса (кроз циљеве, 

задатке, садржаје, активности, исходе и временску валоризацију), детету са посебним 

потребама. За израду и реализацију је задужен тим који сачињавају: учитељ, један од 

родитеља или старатеља, школски педагог, психолог и логопед. Сваки ученик ће имати 

свој педагошко-психолошки досије. 

 Циљ је да се свако дете развија и живи у границама својих способности и међу 

вршњацима. 

Препоручени начин прилагођавања програма ученика са изузетним способностима   

За  ученике са изузетним способностима припрема се индивидуални образовни план, програм и 

начин рада којим ес утврђује обогаћен начин образовања и васпитања који садржи : 

 Дневни распоред активности часова наставе у одељењу. 

 Дневни распоред са лицем које пружа додатну подршку и учесталост те подршке  

 Циљеве образовно васпитног рада 

 Посебне сандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или све предмете са 

обраложењем за одступање 

 Програм по предметима, прецизирано којинсаджаји се обрађују у одељњу акоји 

садодатном подршком 
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 Индивидуализован начин рда наставника, избор адекватних метода  и техника образовно 

васпитног рад  

Индивидуалним образовним планом утврђује се прилагођен и обогаћен начин 

образовања и васпитања детета и ученика, а посебно: 

1)      дневни распоред активности у васпитној групи и 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; 

2) циљеви образовно-васпитног рада; 

3) посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или за све 
предмете са образложењем за одступање од посебних стандарда; 

4) индивидуални програм по предметима, односно садржаје у предметима који се 
обрађују у одељењу и раду са додатном подршком; 

5) индивидуализован начин рада васпитача и наставника, односно индивидуализован 

приступ прилагођен врсти сметње. 

За ученика са изузетним способностима установа доноси индивидуални образовни план, сходно 

ставу 3. овог члана, осим тачке 3). 

Индивидуални образовни план у установи доноси педагошки колегијум на  

Тим из става 5. овог члана у школи чини наставник разредне наставе, односно 
одељењски старешина и предметни наставници, стручни сараданик школе, родитељ, односно 
старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља. 

Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење индивидуалног образовног 
плана. 

У првој години уписа у установу, индивидуални образовни план доноси се и вреднује 

тромесечно, а у свим наредним годинама на почетку сваког полугодишта. 

Наставник и васпитач при планирању свог рада у одељењу, односно групи усклађује свој план са 

индивидуалним образовним планом детета 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИОРАНИХ АКТИВНОСТИ  

 Садржај рада Учесници Координатор 

Реализација по месецима 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Израда плана и 

програма 

пружања помоћи 

деци са посебним 

потребама (ДПП) 

Тим Тим 

           

 

2. 

Организовање 

родитељских 

састанака са 

родитељима е 

деце којој је 

потребна додатна 

подршка у раду 

Избор 

представника 

родитеља у Савет 

родитеља школе 
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3. Праћење развоја 

напредовања 

нових ученика  

Учитељи, 

наставници, 

педагог, 

психолог 

 

Педагог 

 

           

3. Праћење 

напредовање 

ученика који већ 

раде по ИОП-у 

од претходне 

године 

Задужени 

учитељи, 

наставници, 

педагог, 

психолог, 

родитељи 

 

 

т 

 

о 

 

к 

 

о 

 

м 

 

г 

 

о 

 

д 

 

и 

 

н 

 

е 

4. Прикупљање 

података о 

ученицима за 

које се предвиђа 

ИОП 

Задужени 

учитељи, 

наставници, 

педагог, 

психолог, 

родитељи 

Педагог 

           

5. Израда 

педагошког 

профила деце за 

коју се планира 

ИОП 

Задужени 

учитељи, 

наставници, 

педагог, 

психолог, 

родитељи 

 

Педагог 

           

6. Прилагођавање 

простора и 

услова за рад 

деце која раде по 

ИОП 

Управа 

 

 

Директор 

           

7. Утврђивање 

права на ИОП 

Задужени 

учитељи, 

наставници, 

педагог, 

психолог, 

родитељи 

Тим 

           

8. Обавештавање 

родитељима за 

предлог ИОП 

Педагог, 

психолог 

 

Педагог 

           

9. Потписивање 

сагласности 

родитеља за ИОП  

Родитељи  Директор 

           

10. Формирање 

Тимова  за 

израду ИОП 

 

Задужени 

учитељи, 

наставници, 

педагог, 

психолог, 

родитељи 

Тим 

           

11.. Израда ИОП за 

предвиђене 

ученике 

Тим за 

пружање 

додатне 

подршке 

ученику 

Тим 

           

12. Усвајање 

израђених ИОП 

Тим за 

пружање 

додатне 

подршке 

ученику 

Педагошки 

колегијум 

           

13. Примена ИОП Тим за 

пружање 

додатне 

Тим 
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подршке 

ученику  

14. Вредновање ИОП 

Редовни 

квартални 

састанци СТИО   

Тим за 

пружање 

додатне 

подршке 

ученику 

 

           

15.. Утврђивање 

потребе за 

престанком или 

изменом ИОП 

Педагошки 

колегијум 
Директор  т о к о м г о д и н е 

16. Сарадња са 

ваншколским 

службама  

Сарадња са 

предшколским 

установа и 

средњим 

школама- 

професионална 

оријентација 

ученика 

Тим 
Педагог и 

психолог 
т о к о м г о д и н е 

17. Анализа 

резултата рада са 

децом која имају  

потребу за 

подршком 

Тим Управа 

           

18. Вођење 

документације о 

раду Тима 
Тим Тим 

 

т 

 

о 

 

к 

 

о 

 

м 

 

г 

 

о 

 

д 

 

и 

 

н 

 

е 
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АКЦИОНИ ПЛАН ТРАНЗИЦИЈЕ УЧЕНИКА СА РАЗВОЈНИМ СМЕТЊАМА И 

ТЕШКОЋАМА У УЧЕЊУ КОЈИ СЕ ОБРАЗУЈУ ПРЕМА ИОП-у, КАО И УЧЕНИКА ИЗ 

МАРГИНАЛИЗОВАНИХ СОЦИЈАЛНИХ ГРУПА 

ШКОЛСКА 2019/20.ГОДИНА 

 

1. ИЗ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У ОСНОВНУ ШКОЛУ  

У сарадњи са психологом ПУ пратиће се генерација предшколаца са посебном пажњом на деци са 

сметњама у развоју и/или из маргинализованих социјалних група. 

 

Циљ Активност Носиоци Учесници 
Време 

реализације 

Израда Плана 

транзиције 

Иницијални састанак 

представника Тима за 

подршку ученика ОШ са ПП 

службом средње школе и 

родитељима, представљање 

ПП будућих ученика са 

тешкоћама 

СТИО ПУ 

Психолог ПУ, 

родитељи, ПП 

служба ОШ 

март 2018. 

Обезбеђивање  

дод. образовне 

подршке 

Покретање поступка пред 

ИРК 

СТИО ПУ 

СТИО ОШ 
родитељи април 2018. 

Упознавање деце 

са простором и 

активностима 

школе 

Дан отворених врата Школа 
сви запослени у 

школи 
април  2018. 

Боравак група деце из ПУ у 

школи, учешће у 

активностима на часу код 

будућих учитеља 

учитељи 

будућих 

првака 

ПП служба, 

васпитачи 
април - мај 

Вођени обилазак простора 

школе  представник основне 

школе упознаје будућег 

ученика/ке и родитеље са 

простором и активностима 

школе 

СТИО ОШ 

ПП служба, 

родитељи, 

ученик 

јун 

Размена 

информација о 

деци ради 

успешније 

адаптације 

Боравак потенцијалних 

учитеља у ПУ, међусобно 

упознавање деце и учитеља, 

размена информација са 

васпитачима 

СТИО ПУ 

 

ПП служба 

учитељи 
мај, јун  2018. 

Формирање 

одељења првог 

разреда 

Уједначавање одељења, избор 

одговарајуће личности 

учитеља уважавајући 

мишљење родитеља 

ПП служба - 
јун , август 

2018. 

Обезбеђивање 

додатне подршке 

за ученика 

Даља сарадња основне   школе 

и ПУ , упознавање Тима ОШ 

са ИОП-ом и досадашњим 

постигнућима деце, 

менторство васпитача 

одељ.старешини из ОШ, 

укључивање подршке 

Сервисног центра ШОСО 

„Милан Петровић“ 

Психолог ОШ, 

родитељи 

ученика 

Психолог ПУ 

Тим за подршку 

ученику ОШ, 

родитељи, 

стручњаци 

Сервисног 

центра 

септембар 
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3. ИЗ РАЗРЕДНЕ НА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ   

 

ПРЕЛАЗАК УЧЕНИКА СА РАЗВОЈНИМ СМЕТЊАМА И ТЕШКОЋАМА У УЧЕЊУ КОЈИ СЕ ОБРАЗУЈУ 

ПРЕМА ИОП-у, КАО И УЧЕНИКА ИЗ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ СОЦИЈАЛНИХ ГРУПА, СА РАЗРЕДНЕ 

НА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ 

 

Ове школске године из четвртог у пети разред  прелазе четири ученика. 

 

Мере и активности 
Реализатори и сарадници Време 

Ближе упознавање са средином, уклањање потенцијалних 

физичких баријера 
ПП, ОС, родитељи ученика 

Септембар 

Прављење  личних-појединачних планова транзиције за 

ученике  

Тимови за подршку, 

родитељи, лични пратиоци 

 

Могућност да ученици пре почетка школске године долазе 

са родитељима и упознају простор школе, распоред 

кабинета, сале за физичко, кантине и др. 

ПП, ОС, родитељи ученика 

Септембар 

Означавање кабинета видним истицањем назива ради 

лакше оријентације нових ученика 
Школа 

Септембар 

Могућност да ученици пре почетка школске године лично 

упознају особе које ће им бити непосредна помоћ у новим 

ситуацијама : одељенског старешину, педагога, психолога, 

библиотекара и место на којима их могу пронаћи када им 

требају 

ПП, ОС, родитељи ученика 

други учесници 

Септембар 

Саветодавно инструктивни рад са свим наставницима који 

предају ученицима ради боље припреме наставника за 

прихватање ученика, као и личним пратиоцем 

Учитељи, родитељи ученика, 

ПП  

Септембар 

Индивидуални разговори родитеља ученика са развојним 

тешкоћама са предметним наставницима 

Предметни наставници, 

родитељи 
Септембар 

Родитељима доставити распоред консултација са 

предметним наставницима (од самог почетка наставе) 
ОС Септембар 

Заједнички састанак ОВ 5.разреда са учитељима који су 

учили ове ученике у претходном школовању 

Учитељи, ОС, предметни 

наставници, ПП, директор 
Септембар 

Обезбеђивање ученика – друга из одељења који ће 

добровољно и у одређеном периоду помагати ученицима 

којима је потребна подршка (распоред часова, кабинети, 

књиге...) 

ОЗ, ОС 
Септембар,  

током шк.г. 

Индивидуални рад са децом са сметњама од стране ПП 

службе : саветодавни разговори, редукција анксиозности, 

страха, план учења, методе учења и сл 

ПП служба, родитељи 
Септембар 

током шк.год. 

Стручно усавршавање наставника у области инклузије – 

обука представника стручних већа на акредитованом 

семинару, уз обавезу преношења стечених знања другим 

члановима стручног већа 

Школа 

Септембар; 

током 

шк.године 

Састанци ОВ петог разреда (и ПП) са родитељима и 

личним пратиоцем ученика,  размена искустава, 

планирање ИОП-а 

Тимови за подршку, 

родитељи, лични пратиоци 
Октобар 
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4.УПИС УЧЕНИКА У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ИЗ ДРУГИХ ШКОЛА 

Примремити активности за ученике који ће се уписати у нашу школу током школске 

године 

 

ПРЕЛАЗАК УЧЕНИКА СА РАЗВОЈНИМ СМЕТЊАМА И ТЕШКОЋАМА У УЧЕЊУ КОЈИ СЕ ОБРАЗУЈУ 

ПРЕМА ИОП-у, КАО И УЧЕНИКА ИЗ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ СОЦИЈАЛНИХ ГРУПА ИЗ ЈЕДНЕ 

ШКОЛЕ У ДРУГУ  

 

Мере и активности 
Реализатори и сарадници Време 

Ближе упознавање са средином, уклањање потенцијалних 

физичких баријера 
ПП, ОС, родитељи ученика 

У току године 

Контактирање надлежних служби из друге школе, 

прикупљање потребних информација о ученицима 
ПП, ОС, родитељи ученика 

У току године 

Остварити упис у школу путем неопходне документације , 

слање захтева за Преводницу, упис у Матичну књигу и 

Дневник рада 

Секретар  школе, ППслужба 

У току године 

Означавање кабинета видним истицањем назива ради 

лакше оријентације нових ученика 
Школа 

У току године 

Упознавање родитеља  и ученика са режимом рада у 

школи и просторним могућностима .Упознати родитеље 

са одељенскоиим старешином , педагогогом , психологом, 

библиотекаром , радним временом и местом на којима их 

могу пронаћи када им требају 

ПП, ОС, родитељи ученика 

други учесници 

У току године 

Саветодавно инструктивни рад са свим наставницима који 

предају ученицима ради боље припреме наставника за 

прихватање ученика и планирањем подршке у раду  

Учитељи, родитељи ученика, 

ПП  

У току године 

Обезбеђивање ученика – друга из одељења који ће 

добровољно и у одређеном периоду помагати ученицима 

којима је потребна подршка (распоред часова, кабинети, 

књиге...) 

ОЗ, ОС 

У току године 

Заједнички састанци  ОВ.разреда са учитељима и 

наставницима  који ће предавати овим ученицима –

састанци ТИО-прављење планова подршке(План 

индивидуализације, ИОП) 

ПП, ОС, предметни 

наставници 

У току године 

Укључивање одељењских старешина који су у току године 

примили ученике којима је потребна додатна подршка у 

рад СТИО. 

ПП, ОС, предметни 

наставници 

У току године 

Одржавање  састанака ТИО и СТИО.Редовно праћење 

напредовања ученика. 
Чланови тимова 

У току године 

Одржавање састанака Педагошког копклегијума и 

усвајање плана подршке за ученике (ИОП-а). 

Чланови Педагошког 

колегијума 

У току године 

Индивидуални разговори родитеља ученика са развојним 

тешкоћама са предметним наставницима 

Предметни наставници, 

родитељи 

У току године 

Родитељима доставити распоред консултација са 

предметним наставницима (од самог почетка наставе) 

Чланови тимова,ПП служба, 

родитељи, ученик 

У току године 

Сарадња са Тимом за заштиу ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања као са Тимомо за социјалну 

заштиу ученика 

ПП служба, родитељи, ученик 

У току године 

Сарадња основне   школе и Школске управе  , упознавање 

Укључивање подршке Сервисног центра ШОСО ,,Милан 

Петровић“ 

ПП служба, родитељи, ученик 

У току године 

Сарадња са Центром за цоцијални рада и Интересорном 

комисијом 
ПП служба, родитељи, ученик 

У току године 
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5.ИЗ ОСНОВНЕ У СРЕДЊУ ШКОЛУ 

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

основне у средњу школу. Ученик се образује према ИОП-1. Општи план транзиције је приказан у табели: 

Циљ Активност Носиоци Учесници 
Време 

реализације 

Упознавање стручне службе 

средње школе са 

педагошким профилом 

ученика ради боље 

адаптације 

Иницијални састанак 

представника Тима за 

подршку ученика ОШ 

са ПП службом средње 

школе и родитељима 

СТИО ОШ 

Психолог ОШ, 

родитељи, ПП 

служба СШ 

почетак јуна 

Прављење Акционих 

планова за ученике који 

упсују школу 

Планови садрже :писање 

педагошких профила, 

упознавање са полагањем 

завршног испита, начинима 

и могућностима 

прилагођавања условаи 

просторије и сл. 

Иницијални састанак 

представника Тима за 

подршку ученика ОШ 

са ПП службом средње 

школе и родитељима 

СТИО ОШ 

Психолог ОШ, 

родитељи, ПП 

служба СШ 

фебруар,март 

Професионална 

оријентација 

Активности у вези са 

професионалном 

оријентацијом и 

информисаносаношћу 

ученика  

Посете средњим 

школама 

СТИО ОШ 

Психолог ОШ, 

родитељи, ПП 

служба СШ 

јануар,фебруар 

Упис ученика у средњу 

школу 

Активности у вези са 

уписом ученика у 

средњу школу 

Полагање завршног 

испита одређивање 

облика прилагођавања 

према ИОП-у 1 

Школска 

управа, 

родитељи 

СТИО ОШ јун 

Даља сарадња основне и 

средње школе 

Даља сарадња основне 

и средње школе – 

пружати неопходне 

информације и праћење 

напредовања ученика у 

средњој школи 

Психолог 

ОШ, 

родитељи 

ученика 

ПП СШ 

Тим за 

подршку 

ученику СШ 

септембар 
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ПЛАН РАДА  ТИМА  ЗА  ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ   СРЕДИНЕ 

за  школску  2019/20. 

 

Чланови Тима: 

1. Мирјана Марјановић- координатор- наставник 

математике  

2. Нина Вериш Станимиров–  наставник  разредне 

наставе 

3.  Марјана  Михајловић - наставник  разредне 

наставе 

4. Снежана Миљанић- наставник географије  

  5. Сунчица Торбица-помоћница директора 

6. Отилија Херубел-  наставник биологије 

 
 

 

САДРЖАЈ РАЗРЕД ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

Конституисање  Тима  за  

заштиту  животне  средине 
 

IX 

 

Директор  школе, 

Управа  школе 

 
Естетско уређење учионица, 
доношење саксија са цвећем I -VIII IX, X   Наставници  разредне и 

 
  предметне наставе 

 
Чишћење и уређење зелених I -VIII X, XI, IV Одељењске  старешине, 
површина и школског   наставнице биологије 

дворишта    

 
Тематско уређење паноа по V-VIII Током године  Наставници  разредне и 

 предметне наставе Кабинетима   

   
   Уређење паноа по годишњим         

добима ( у учионицама  и  холу  
школе) 

I-IV 

 

 

Током године 

 

 

Ученици нижих разреда, 

наставници  разредне  

наставе 

 

   
Уређење ентеријера школе, 
  обнављање и уређивање    
биљака  у  школи  

 
I-VIII 

 
Током године 

 

 
Наставници биологије, 
одељењске  старешине, 
Ђачки парламент 

 

Редовно  одржавање  зелених  

површина у  школском 

дворишту 

V-VIII 

 

Током године 

 

Одељењске  старешине, 

наставнице биологије 
 

Организовање ђачке еколошке 

групе у школи 
 

II –VIII 

 

XI, XII 

 

 
Тим, наставници 

разредне наставе, 

наставнице биологије 
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   Едукација ученика путем    

еколошких радионица  

 

 

  

 

 

         I-VIII 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 
Тим, наставници 
разредне наставе, 
наставници биологије,  
физике, наставници 
техничког образовања, 
родитељи 

 

Организовање  посета 

манифестацијама на  којима се 

популарише  одговоран  однос  

према животној  средини ( Ноћ 

истраживача, Ноћ  биологије, 

Новосадска јесен, Новосадско 

пролеће ... ) 

         I-VIII 

 

 

 

    Током године 

 

 

 

Тим, наставци разредне 

наставе, одељењске  

старешине, наставници  

биологије 

 

Обележавање Дана планете 

Земље 

 

I-VIII 

 

IV 

 

Тим, одељењске  

старешине, наставнице 

биологије    

                                                  

Обележавање Светског дана 

заштите животне средине 

 

I-VIII 

 

VI 

 

Тим, одељењске  

старешине, наставнице 

биологије 

 

Организовање  акције 

сакупљања старе хартије 

 

 

I-VIII     Током године 

 

Тим, одељењске  

старешине,наставници, 

радници школе,  

ученици, родитељи 

Организовање акција 
сакупљања пластичних чепова 

 

 

I-VIII    Током године 

 

Тим, одељењске  

старешине,наставници, 

радници школе,  

ученици, родитељи 
 

 

 

 

  

Циљеви и задаци садржаја програма 

 Д а ученици разумеју улогу и значај личног ангажовања у заштити животне средине, стекну знања у 

вези са изворима и последицама угрожавања животне средине, схвате значај озонског омотача, изграде 

ставове, развијају знања и умења неопходна за заштиту животне средине, развијају еколошку, 

здравствену и културу живљења, постицање на тимски рад, схвате значај очувања биодиверзитета, 

упознају природне ресурсе и значај рационалног коришћења 

Да  ученици схвате значај птица у природи, разноврсност птица, развијају знања и умења неопходна за 

заштиту животне средине, да схвате значај одговорног односа према животињама 

 Да изграде ставове, развијају знања и умења неопходна за заштиту животне средине, развијају 

еколошку, здравствену и културу живљења, развој еколошке свести 
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изграде ставове, развијају знања и умења неопходна за заштиту животне средине, схвате значај оувања 

ваздуха и основне изворе загађења, развијање еколошке свести 

Да ученици схвате елементарне основе теорије органске еволуције и разумеју историјски развитак 

Земље и живота на њој,  схвате значај еволуције и да изграде ставове, развијају знања и умења 

неопходна за заштиту животне средине, развијају еколошку, здравствену и културу живљења, развој 

еколошке свести, схватају значај и потребу за енергетском ефикасношћу, очување природних ресурса и 

упознавање са коришћењем и рационалном употребом тих ресурса у области енергетике 

Разумеју улогу и значај личног ангажовања у заштити животне средине, развој еколошке свести 
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ПЛАН  РАДА ЗА ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ 

                                          

                          Садржај рада и начин Носиоци реализације Време 

Анализа и планирање: 

 

1. Анализа реализације програма за естетско-хи-

гијенско уређење школе у претходној школској 

години; 

2. Прикупљање података, предлога, идеја од 

стране наставника, ученика; 

3. Израда плана рада Тима за естетско уређење 

школе. 

 

 

Сви чланови Тима у 

сарадњи са 

директором, 

секретаром школе и 

шефом рачуноводства 

 

 

током године 

и извештај за 

мај–јун 

 

 

 

август 

                          Садржај рада и начин Носиоци реализације Време 

Праћење реализације програма рада: 

 

1. Подела задужења по областима;  

2. Координирање рада, иницирање нових идеја о 

уређењу школе; 

2. Прикупљање података о реализацији, вођење 

писане документације и фотографија; 

3. Редовно одржавање састанака и праћење 

реалиазације планова и програма рада; 

4. Укључивање ученика у активности; 

5. Израда извештаја о раду и обавештавање 

Наставничког већа о раду Тима и о реализацији 

плана рада естетског уређења школе; 

6. Повезивање и корелација рада са Стручним 

активом за развојно планирање. 

 

Тим 

Тим 

 

Тим 

 

Одељењске 

старешине, 

наставници, Ученички 

парламент 

Секретар и чланови 

Тима, рачуновођа, 

директор 

педагог 

 

 

август 

током године 

 

током године 

 

 

током године 

 

 

јуни 

 

током године 

Сарадња са појединцима и друштвеном 

средином: 

1. Сарадња са наставницима, одељењским 

старешинама, директором, стручним сарадницима, 

секретаром школе, рачуновођом; 

2. Сарадња са родитељима 

3. Сарадња са Градским зеленилом 

4. Сарадња са средњом техничком школом 

 

Тим 

 

током године 

УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ШИРЕГ ПРОСТОРА ШКОЛЕ 

САДРЖАЈ РАЗРЕД ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

Чишћење и уређење зелених 
површина и школског 

дворишта I -VIII IX, X, XI, IV 

одељ.старешине, 
ученици ,наставнице 
биологије,учитељи 

Уређење дечијих игралишта у 

школском дворишту  и њихово 

опремање потребним 

реквизитима за игру  по договору 

стручна лица, управа 

школе, Савет родитеља 

Оплемењивање школског 

дворишта новим садницама I -VIII IX,III,IV 

градско зеленило 
одељ.старешине,ученици 
,наставнице 
биологије,учитељи 
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УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ УНУТРАШЊЕГ ПРОСТОРА ШКОЛЕ 

Естетско уређење учионица, I-IV IX, X 

одељ.старешине, 
ученици ,наставнице 
биологије,учитељи 

доношење саксија са цвећем    

Тематско уређење паноа по 
кабинетима 
Уређење паноа по 
годишњим добима 

V-VIII 
 
 

током године 
током године 

наставник ликовне 
културе 

I-IV  

 

ученици виших и  нижих 
разреда,учитељи 
   

Излагање ученичких радова IV-VIII током године наставник ликовне 
у малој галерији школе(холу)   културе 

    

Постављање г зидних паноа са 
текстом ,,Добродошлице“ и 
правилима понашања ученика, 
наставника и родитеља у школи I -VIII 

до краја 
септембра 

чланови медијске 
секције, наставници 
српског језика, ликовне 
културе, ученици , 
родитељи,учитељи 

    

    

Уређење школских паноа 
на крају школске године у 

ходницима школе 

Излагање успешних  ученичких 

радова који су направњени на 

часовима техничком и 

информатичког образовања :у 

холу школе , школском дворишту 

(кућице за птице) 

I-VIII IV 
одељ.старешине, 
наставници ликовне 

културе и српског језика 

наставници техничког, 

одељењске старешине, 

ученици 

  

     V-VIII  током године 

САДРЖАЈ РАЗРЕД ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОР 

УРЕЂИВАЊЕ  И  ОДРЖАВАЊЕ  УНУТРАШЊЕГ  ПРОСТОРА ШКОЛЕ 

    
По потрби и приоритетима 

кречење учионица,сређивање 

паркета            I-VIII  током године стручна лица 

Одржавање фискултурне сале 
( замена сијалица,поравка  и 
замена оштећених реквизита) I-VIII IX стручна лица 
Одржавање седала на трибенама  
у фискултурној сали I-VIII током године стручна лица 
Куповина и постављање зидних 
часовника у кабинете и 
учионице(где је потребно) I-VIII  школски мајстор 
Договор  око куповине и 
постављања клупа за ученике у 
ходницима школе(испред  
кабинета) V-VIII  

директор,Савет 
родитеља,стручна лица, 

сарадња са срењом 
техничком школом 
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          ПЛАНОВИ  УПИСНИХ АКТИВНОСТИ И АДАПТАЦИЈЕ УЧЕНИКА 

 Законом о основама система образовања и васпитања прописано је да се у први разред 

основне школе уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а 

највише седам и по година. Након ступања на снагу закона у вези са уписом деце са сметњама у 

развоју, та деца се такође уписују у школу. 

 Због посебних животних околности, деца из осетљивих група (из социјално нестимулативних 

средина: ромска деца, сиромашна, расељена и сл. и деца са сметњама у развоју и инвалидитетом) 

могу бити уписана у школу и након прописаног рока. Изузетно, ова деца могу да се упишу у 

школу и без доказа о пребивалишту родитеља, или друге потребне документације, укључујући и 

потврду о похађању предшколског, припремног програма. 

 У току поступка испитивања детета уписаног у први разред школа може да утврди потребу за 

доношењем индивидуалног образовног плана или додатне подршке за образовање. 

ПЛАН УПИСНИХ АКТИВНОСТИ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Активности Носиоци Време 

1.Пријављивање деце стасале за упис у школу која нису 

са подручја школе и подношење захтева  за пријем. 

Родитељи или 

старатељи 

Јануар2014. 

2.Прикупљање података о броју деце која треба да 

крену у школу, добијање готових спискова, сарадња са 

предшколским установама. 

Школа, месна 

заједница, локалне 

организације 

Фебруар, 

март 2014. 

3. Сарадња са предшколским установама, посета, 

дружење са децом, упознавање деце са стручним 

сарадницима са којима ће прво доћи у контакт 

приликом уписа и тестирања. 

Педагог, 

психолог, васпитачи 

Фебруар, 

март 

4. Сарадња са васпитачима ПУ: прикупљање података о 

деци, редовност похађања припремног програма,развој, 

напредовање, запажања о понашању... 

Педагог, 

психолог, васпитачи 

Март, 

април 

5. Организовање посете предшколаца нашој школи, 

дружење, активности, упознавање простора... 

Педагог, психолог,  Март 

6.Обавештавање родитеља о упису деце у први разред, 

време, услови, потребна документација (путем плаката, 

позивница на кућну адресу, усмена обавештења, 

брошуре, флајери...). 

Педагог, 

психолог 

Март, април 

7. Обављање лекaрског прегледа деце која се уписују у 

школу и прибављање потребне документације. 

Домови здравља, 

надлежне службе за 

систематски преглед 

Март, април, 

мај, јун 

8. – Упис деце у школу и утврђивање термина за 

тестирање (са документацијом о здравственом 

прегледу, потврдом о похађању припремног 

предшколског програма. Упис деце од шест до шест и 

по година. 

Родитељи или 

старатељи, 

секретар школе 

Од 1. априла 

до 31. маја 

Мај, јун 

9.Испитивање деце уписане у школу применом 

стандардних поступака и инструмената. 

Педагог, 

психолог 

Април, мај, јун 

2019. 

10.Подношење писменог захтева интерресорној 

комисији у складу са Правилником; у току испитивања 

детета школа утврђује потребу за доношење ИОП-а или 

додатне подршке. 

 

Директор, педагог, 

психолог 

Током периода 

испитивања 

деце уписане у 

школу 
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ПЛАН АДАПТАЦИЈЕ УЧЕНИКА НА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ 

Активности Начин реализације Носиоци Време 

1.Едуковање ученик 4. 

разреда о карактеристикама 

5. разреда 

Предавање Педагог,психолог новембар 

2.Едуковање ученика 4. 

разреда о стиловима учења 

Радионичарски рад Педагог, психолог новембар,децемб

ар 

3. Едуковање родитеља 

ученика 4. разреда о улози 

родитеља у припреми и 

адаптацији на предметну 

наставу. 

Родитељски састанак Педагог, 

психолог, васпитачи 

мај 

4. Упознавање ученика са  

предметним наставницима  

који ће  предавати у петом 

разреду ињихово учешће у 

реализацији два часа из 

сваког предмета  

уодељењима  четвртог 

разреда. 

Учешће у релизацији  

два час у току школске 

године 

Предметни 

наставници 

током године 

5. Праћење адаптације 

ученика 5.р. на предметну 

наставу 

Разговор,анкетирање Педагог, психолог,  

одељењски 

старешина 

октобар 

6.Едуковање ученика 5. 

разреда о техникама и 

стиловима учења 

Предавање Педагог, 

психолог 

новембар 

7.Саветодавни рад са 

ученицима 

Индивидуални 

разговори и саветовање 

Педагог, 

психолог 

током године 

 ПЛАН ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ ИСПИТА  

И УПИСА УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
 

 Уписним активностима у први разред средње школе обухваћени су сви ученици VIII разреда, а 

основни носиоци програмских задатака јесу: школски психолог, школски педагог, одељењске 

старешине,предметни наставници,  управа школе и наставници  информатике. 

САДРЖАЈ И НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Носиоци 

реализације 
Време 

      1.  Организовање припремне наставе за полагање завршмог 

          испита из предмата:математике, матерњег језика, хемије 

          физике,биологије,историје,географије.Направити распоред   

          часова припремне наставе попредметима.                           

Прдметни 

наставници 
Друго 

полугоди-

ште 

2. Набавка публикација које се тичу уписа у средње школе. Tо се 

односи на збирке задатака за полагање квалификационог испита 

из српског језика и математике; конкурс за упис у средње школе 

успостављањем сарадње са Просветним прегледом. 

Директор,  

педагог, 

психолог 
IX–V 

3. Праћење и прослеђивање свих актуелних информација које 

стижу из Министарства просвете, а тичу се уписа у средње 

школе,захваљујући сталној сарадњи директора са стручним 

сарадницима и одељењским старешинама VIII разреда. 

 

Директор IX–VII 
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4. У сарадњи са одељењским старешинама, упознавање ученика 

VIII разреда и њихових родитеља са свим важним 

информацијама које се тичу уписа у средње школе кроз 

индивидуалне разговоре, посете часова и родитељских 

састанака. 

Одељењске 

старешине, 

психолог, 

педагог 

 

IV 

5. Обавештавање ученика VIII разреда и њихових родитеља о 

терминима за пријавуи  о начину полагања пријемног испита (у 

средњој музичкој школи, школи за дизајн, балетској, 

Карловачкој гимназији и специјалном математичком одељењу 

гимназије) и завршног испита(матуре) у оквиру ЧОС-а и 

родитељских састанака. 

 

 

Одељењске 

старешине 

 

V 

6.  Унос и слање података (оцена и осталих информација о 

ученику) за сваког ученика VIII разреда на основу захтева 

Министарства просвете у прописане табеле и обрасце. 

Одељењске 

старешине, 

наставник 

информати-

ке 

VI 

7. Именовање комисије која ће бити укључена у читав процес 

полагања завршног испита (матуре) ученика VIII разреда и 

њиховог уписа у средње школе на седници Наставничког већа, 

на основу одлуке директора. 

 

Директор 

 

VI 

8. Организовање полагања  припремног тестирања завршног 

испита (матуре) из матерњег језика, математике и кобинованог 

теста  за ученике VIII разреда кроз припрему простора, људства, 

неопходног материјала, образаца, тестова. 

ОС 

Директор 

педагог, 

психолог 

 

VI 

9. Организовање полагања и учешће у извођењу завршног испита 

(матуре) из из матерњег језика, математике и кобинованог теста  

за ученике VIII разреда кроз припрему простора, људства, 

неопходног материјала, образаца, тестова. 

Директор 

педагог, 

психолог 

VI 

10. Организовање прегледања тестова – завршног испита ученика 

VIII разреда из матерњег језика и математике обезбеђивањем 

услова за рад комисије задужене за преглед тестова. 

Директор VI 

11. Истицање прелиминарних и коначних резултата полагања 

завршног испита по пријему званичних података из 

Министарствапросвете. 

Наставник 

Информати-

ке 

VI 

12. Организовање попуњавања листа жеља са одабраним 

образовним профилима и њиховог уноса у прописане табеле и 

обрасце које обавља Министарство просвете. 

Директор VI 

13. Помоћ родитељима и деци око даљих корака који се тичу самог 

уписа у средњу школу и образовни профил на који је ученик 

примљен кроз индивидуалне разговоре. 

Одељењске 

старешине 

педагог, 

психолог 

 

VI–VII 
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ПРОГРАМ УВОЂЕЊА У ПОСАО НАСТАВНИКА ПОЧЕТНИКА 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 Обавезу увођења у посао и полагање испита за лиценцу има приправник и наставник, 

васпитач и стручни сарадник који испуњава услове за наставника, васпитача и стручног 

сарадника, а није савладао програм увођења у посао и нема лиценцу. 

 Провера савладаности програма остварује се најраније након годину дана рада у установи 

кроз извођење и одбрану часа наставника у школи (тему бира у сарадњи са ментором). 

Приправник који потпуно савлада програм стиче право на полагање испита за лиценцу. 

 

ПЛАН  РАДА 

 

САДРЖАЈ РАДА И АКТИВНОСТИ 

 

Носиоци реализације 

1. Идентификовање приправика и пријављивање министарству које је 

надлежно за послове образовања приправника у року од 15 дана од 

дана његовог пријема у радни однос. 

 

Управа школе, 

секретар 

2. Именовање ментора(по претходно прибављеном мишљењу 

стручног органа) за: 

–наставника – од стручног већа за област предмета; 

–стручног сарадника – од педагошког колегијума  (или према 

условима прописаним законом). 

Директор 

3. Постепено увођење приправника у посао, уз сарадњу и договор. 

4. Пружање помоћи у припремању и извођењу образовно-васпитног  

рада. 

5. Присуствовање образовно-васпитном раду. 

6. Анализирање ОВР у циљу праћења напредовања приправника. 

7. Пружање помоћи у припреми за проверу савладаности програма. 

8. Подношење извештаја директору школе о оспособљености  

   приправника за самостално извођење ОВР. 

9. Вођење евиденције о раду приправника (период у којем је ментор 

радио са приправником, време посећених часова, запажања о раду     

приправника, његовом напредовању у савладавању програма,     

препорукама за унапређење и његовом поступању  према     

препорукама). 

 

 

 

 

 

 

Ментор 

10. Сам приправник води евиденцију о свом раду, пише припреме       

за часове, своја запажања, као и запажања и сугестије ментора. 

11. Своју евиденцију запажања и припрему доставља ментору. 

 

Приправник 

12. Стварање услова за успешно савладавање програма (омогућити       

приступ простору, наставним средствима, ученицима, стручним       

сарадницима...). 

13. Школа води евиденцију о запосленим приправницима. 

 

Управа школе, 

директор 
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САДРЖАЈ РАДА И АКТИВНОСТИ 

 

Носиоци реализације 

14. Избор комисије – именовање комисије која проверавасавладаност 

програма од стране приправника. Комисију чине најмање три члана. 

Ментор не може бити члан комисије, али има обавезуда присуствује 

провери савладаности програма. 

Директор 

15. Савладаност програма(извођење и одбрана часа) проверава се у 

школи у којој је приправник запослен. 

16.Оцењивање савладаности програма у писаној форми – извештаја 

 треба да садржи: 

– основне податке о приправнику и 

– тему ОВР и оцену („потпуно савладао програм“ 

или „делимично савладао програм“). 

 

Комисија 

 

Комисија 

17. Подношење захтева Министарству за одобравање полагања испи-

та за лиценцу после истека приправничког стажа и савладаног про-

грама, уз сагласност приправника. 

Управа школе, 

секретар 

18. Вођење комплетне евиденције и досијеа о наставнику, где се 

прилаже потврда о лиценци. 

Секретар школе 

19. Обавештење о полагању испита за лиценцу доставља се нашој 

школи најкасније 15 дана пре дана одређеног за полагање испита. 

Министарство 

просвете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

ВРЕДНОВАЊЕ  

КВАЛИТЕТА РАДА 
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ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ  

ОБЛАСТ 2 – НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 

 

Задаци 

 

Активности 

 

Носилац 

 

Начин  реализације 

 

Евалуација 

Време реализације 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1. ФОРМИРАЊЕ ТИМА ЗА 

САМОВРЕДНОВАЊЕ И 

АКТИВНОСТИ ТИМА 

 

1. Доношење годишњег плана 

самовредновања 

Тим На основу документа 

Стандарди квалитета 

рада установа 

Документација 

 

 

      

 

  

 

 

2. Представљање годишњег плана 

и програма вредновања на 

седници НВ 

Директор Седница НВ Записник са седнице 

 

  

         

 

 

2.ИСПИТАТИ КВАЛИТЕТ 

ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА У 

НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ 

 

 

1. Конструисање скале процене 

подршке ученицима у наставном 

процесу 

Психолог 

Педагог 

На основу документа 

Стандарди квалитета 

рада установа 

 

Документација Тима 

  

        

  

 

2.Постављање скале на интернет 

страницу Школе 

Психолог 

 

  

Веб страница школе 

  

        

  

 

2. Примена скале процене на 

ученицима од петог до осмог 

разреда 

Наставник 

Информат. 

На часовима 

информатике по 

одељењима и 

разредима 

 

Документација   
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3. ОБРАДА РЕЗУЛТАТА 

ИСПИТИВАЊА 

 

1.Прикупљање података и 

статистичка обрада података 

Тим Преузимање одговора 

са интернета 

 

Докуменатција Тима   

        

  

 

2.Анализа добијених резултата  и 
доношење мера за побољшање 
наставног процеса кроз поступак 
испитивања подршке ученицима 

Тим   

Статистичка обрада 

Документација 

Тима   

        

  

 

3.Писање извештаја о 
резултатима истраживања 
квалитета подршке ученицима у 
наставном процесу 

Тим Аналитички рад Документација Тима 

  

        

  

4. ПРИМЕНА МЕРА ЗА 

ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА 

ПОДРШКЕ 

УЧЕНИЦИМА 

Придржавање поступака подршке 
ученицима по критеријумума 
Стандарда квалитета установа 

Предметни 

наставници и 

други органи 

Школе 

У наставном процесу 

и комуникацији са 

ученицима и њиховим 

родитељима 

Самовредновање 

наставника 
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    AKЦИОНИ ПЛАН ЗА  УНАПРЕЂИВАЊЕ  КВАЛИТЕТА  РАДА  ШКОЛЕ  У 

ОБЛАСТИМА 

ДЕФИНИСАНИМ СТАНДАРДИМА  КВАЛИТЕТА  РАДА  УСТАНОВА 

Овај Акциони план дрфинисан је Спољашњим вредновањем квалитета, обављаним редовним стручно–педагошким надзором у школи,вођењем  

документациј и анализе :Годишњи плана рада, Школског програма, Извештаја о раду школе и Развојног плана, извештаји о самовредновању, 

педагошке евиденције и др. 

Све планиране активности су усмерене на отклањање уочених недостатака и унапређењу квалитета рада Школе. 

 

ОБЛАСТ 

 

 

 

ЦИЉ 

(ОЧЕКИВАНА 

ПРОМЕНА) 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈ

Е 

 

ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

(ИЗВОРИ ДОКАЗА), 

  ЕВАЛУАЦИЈА 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИ-

ЗАЦИЈЕ 

 

 

 

I 

ШКОЛСКИ 

ПРОГРАМ И 

ГОДИШЊИ 

ПЛАН РАДА 

-боља садржинска и 

временска 

усклађеност 

програма 

наставних 

предмета  која је 

заступљена у 

оквиру сваког 

разреда , водећи 

рачуна о 

интеграцији 

наставних премета 

и планирању 

интегративне 

наставе ; 

 

-већи акценат 

Стручни актив за 

праћење развоја 

школског 

програма 

 

Тим за 

самовредновање 

 

Стручни актив за 

развојно 

планирање 

 

 

Управа школе 

 

 

стручни 

сарадници 

-организовати састанке 

на којима ће бити 

присутни наставници 

сродних стручних већа и 

међусобно усаглашавање 

наставних саджаја- 

корелација унутар 

наставних тема.-

планирање интегративне 

наставе и организовање  

заједничких састанака 

више стручних већа; 

 

 

-у  оквиру  оперативних 

наставних планова 

уврстити и начин 

вредновања резултата 

Школски програм 

Годишњи план рада 

План самовредновања 

 

 

Дневници рада 

Развојни план 

 

 

 

Педагошка свеска 

Заисници са седница 

Стручног актива за 

развој школског 

програма 

 

 

Записници са 

 

јун –

септембар

2018. 
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приликом 

планирања поред 

учења и на 

резултате учења; 

 
-јасно дефинисани 

акциони планови; 

 

- планирање према 

цпецифичностима 

одељења, боља 

усвојеност наставног 

садржаја и 

мотивисаност 

ученика; 

рада ученика . редовно 

вршити евалуацију 

ученика; 

 

 

 

-на основу резултата 

самовредновања   јасно 

дефинисати акциони 

план рада школе; 

 

-у оквиру планирања 

сваки наставник треба да 

води рачуна о 

специфичностима  

одељења, а не само 

разреда.планирати  

реализацију наставних 

садржаја на основу 

вођења педагошке 

документације о том 

одељењу: педагошке 

свеске, Дневника рада  , 

иницијалног тестирања; 

састанака Стручних  и 

Одељењских већа 

 

 

 

 

 

 

Иницијални тестови 

 

 

Глобални и 

оперативни наставни 

планови наставника 

 

 

II 

НАСТАВА  И  

УЧЕЊЕ 

-још веће подстицање 

ученика на 

размишљање. 

активно учење, 

учење путем 

решавања 

проблема.веће 

подстицање 

менталних 

активности ученика; 

 

 

-примена 

индивидуализације у 

предметни 

наставници 

 

наставници 

разредне наставе 

 

Одељењска већа 

 

 

 

стручни 

сарадници 

 

Стручна већа  

-појачан педагошко –

инструктиван рад и 

педгаошки надзор унутар 

установе; 

 

-стручно усвршавање 

наставника у  установи 

из области ,настава и 

учење; 

 

- појачан саветодавно-

инструктивни  рад 

педагошке службе са 

ученнцима, и 

Протоколи и 

извештаји о 

оствареном  

педгошком надзору 

унутар установе 

Документација ПП 

службе о оствареном 

инструктивном раду 

 

 

 

Сертификати 

наставника о 

реализованим 

Школска 

2017/18.  

и  

2019/20. 



 

286 

 

наставном процесу; 

 

- усмерити и 

прилагодити задатке 

потребама,карактери

стикама  и 

могућностима 

ученика.; 

 

 

-правилно 

формативно и 

сумативно 

оцењивање , 

засновано на 

,,Правилнику о 

оцењивању 

ученика‖; 

 

 

-вођење Педагошке 

свеске у функцији  

индивидуализације 

наставе , бољег 

познавања 

могућности 

напредовања сваког 

ученика; 

 

Управа Школе 

 

 

 

 

 

ПП служба 

 

Педагошки 

колегијум 

 

Наставничко 

веће 

наставницима, помоћ 

приликом организациије 

часа. одабира метода, 

наставног материјала  и 

средстава ; 

 

-Предлог семинара: 

К2,,Активно 

оријентисана 

настава –методе― 

 

К2,,Индивидуализација-

моја стратегија 

подучавања―; 

К2,,Активирајмо ученике 

подстицајним задацима―( 

решавање проблема и 

самопроцена, технике 

учења и оцењивања...); 

 

-међусобна размена 

искустава на седницама 

Стручних већа из обласtи 

наставе и учења, 

усклађивње критеријума 

оцењивања ученика; 

 

-организација угледних и 

огледних часова- 

примери добре праксе; 

 

-коришћење стручне 

литературе и пдагошке 

литературе из области 

наставе; 

 

-праћење и поштовање 

законских одредби 

семинарима 

Записници са 

састанака Стручних 

већа, Одељењских 

већа и тимова 

 

 

Педагошка свеска и  

 

 

Дневници рада 

 

 

 

Уверења о одтржаним 

угледним и огледним 

часовима 

 

Правилник о 

оцењивању 

 

 

Коришћена стручна 

литература 
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посебно Правилника о 

оцењивању (формативно 

оцењивање); 

 

 

 

 

 

III 

ОБРАЗОВНА 

ПОСТИГНУ-

ЋА УЧЕНИКА 

-придржавање свих 

одредби које су 

наведене у 

Правилнику о 

оцењивању; 

 

 

 

 

-развијање 

активности у којима 

се ученици уче како 

да процењују свој 

напредак и остварују 

самовредновање у 

наставном процесу; 

предметни 

наставници 

 

наставници 

разредне наставе 

 

Одељењска већа 

 

Стручна већа 

 

 

 

 

 

педгошко 

психолошка 

служба 

 

 

Управа Школе 

 

 

Тим за стручно 

усавршавање 

 

-појачан педагошко –

инструктиван рад и 

педагошки надзор унутар 

установе са нагласком на 

праћењу вођења 

педагошке 

документације, 

поштовању законских 

одредби посебно 

,,Правилника о 

оцењивању‖; 

 

- појачан саветодавни рад 

педагошке службе са 

ученнцима и 

наставницима; 

 

-инструктивни рад у 

области самовредновања 

рада ученика; 

 

-организација угледних и 

огледних часова, примери 

добре праксе; 

 

-стручно усвршавање 

наставника у  установи и 

ван установе из области 

праћења и вредновања 

образовних постигнућа 

ученика и вођења 

документације; 

 

Протоколи и 

извештаји о 

оствареном  

педгошком надзору 

 

  

Документација о 

посећеним часовима са  

урађеном анализом 

 

Документација ПП 

службе о оствареном 

инструктивном раду 

 

 

 

Педагошке свеске 

наставника 

 

Дневници рада 

 

 

 

 

Уверења о одтржаним 

угледним и огледним 

часовима 

 

 

 

 

Сертификати 

наставника о 

Школска 

2017/18. и  

2019/20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школска  

2017/18. и 
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-организовање семинара: 

К2,,Оцењивање у 

функцији ефикасног 

учења и сазнавања у 

настави ― 

 

К2,,,Активирајмо 

ученике подстицајним 

задацима―(решавање 

проблема и 

самопроцена); 

реализованим 

семинарима 

2019/20. 

 

 

 

IV  

ПОДРШКА  

УЧЕНИЦИМА 

 

 

 

 

 

 

- боља релизација 

диференциране 

наставе у виду 

прилагођавања: 

начина, метода, 

наставних 

средстава, времена 

за израду задатака,  

распореда часова  

за поједине  

ученике које раде 

по ИОП-у; 

 

-допуњена 

документација 

педгошким 

профилима 

ученика који раде 

по ИОП-у; 
 

- боља реализација 

индивидуализације 

васпитно-образовног 

рада са ученицима 

којима је потребна 

предметни 

наставници  

 

наставници 

разредне наставе 

стручни 

сарадници 

 

 

 

Педагошки 

колегијум 

 

Одељењска већа 

 

 

Стручна већа 

 

СТИО И ТИО 

 

Управа Школе 

- појачан саветодавни рад 

педагошке службе са 

ученнцима, и 

наставницима; 

 

-појачан педагошко –

инструктиван рад и 

педгошки надзор унутар 

установе; 

-стручно усвршавање 

наставника у  установи из 

области ,,настава и учење 

и инклузије; 

 

-организација угледних и 

огледних часова, примери 

добре праксе; 

 

-коришћење стручне 

литературе и педагошке 

литературе из области 

насатаве и инклузивне 

праксе;  

 

-међусобна размена 

искустава на седницама 

Протоколи и 

извештаји о 

оствареном  

педгошком надзору 

унутар установе 

 

 

 

Сертификати 

наставника о 

реализованим 

семинарима 

 

Записници са 

састанака Стручних 

већа 

Уверења о одтржаним 

угледним и огледним 

часовима 

Правилници о 

оцењивању 

Записници са 

састанака  

СТИО и ТИО 

 

Школска 

2017/18. 

2019/20. 
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додатна подршка у 

раду( ученици са 

сметњама у развоју 

или тешкоћама у 

учењу као и даровити 

ученици) 

Стручних већа из области 

наставе и учења, 

усклађивње критеријума 

оцењивања ученика; 

-праћење и поштовање 

законских одредби; 

 

V  

ОРГАНИЗА-

ЦИЈА  РАДА  

И  РУКОВО-

ЂЕЊЕ 

-веће укључивање 

наставника у процес 

одлучивања.; 

 

-равномерније 

оптерећивање 

запослених ,боље и 

сврсисходније 

коришћење људских 

ресурса; 

 

 

 

 

 

-веће укључивање 

запослених у стручно 

усавршавање и боља 

контрола 

реализације; 

 

-континуиранлично  

лично стручно 

усавршавње 

директора .као и веће 

укључивање у рад 

свих тела и тимова у 

школи.; 

Директор 

 

Педагошки 

колегијум 

 

Стручна већа и 

тимови 

 

Тим за 

самовредно-

вање; 

 

 

 

 

стручни  

сарадници 

 

 

Тим за стручно 

усавршавање 

 

 

-добра припрема и 

организација рада 

Стручних  већа и 

Стручних тела; 

 

-  присуствовање 

директора седницама 

Стручних и Одељењских 

већа; 

 

-боља информисаност 

наставника; 

 

-прикупљање и 

уважавање  мишљења 

запослених ,пре 

доношења закључака и 

одлука; 

 

-праћење актуелних тема 

за стручно усавршавање 

на основу личних 

планова наставника 

добијених путем 

самовредновања; 

 

-упућивање запослених 

на стручно усавршавање, 

праћење реализације и 

примене у настави; 

 

Записници са 

састанака Стручних 

већа и Стручних 

тимова, Педагошког 

колегијума 

 

Резултати 

самовредновања и 

вредновања 

(упитници,анкете) 

 

Сертификати 

запослених о 

реализованим 

семинарима( дирекора, 

помоћнице директора, 

стручних сарадника и 

наставника) 

 

Документација ПП 

службе о оствареном 

инструктивном раду 

 

Школска 

2017/18. 

2019/20. 
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-лично стручно 

усавршавање директора 

из области  организације 

рада и руковођења; 

 

VI   

РЕСУРСИ 

-боља искоришћеност 

људских ресурса; 

 

-боља и квалитетнија 

сарадња наставника , 

стручних органа и 

стручне службе у 

уквиру унапређења 

наставе; 

 

-подстицање на бољу 

примену стечених 

знања стручним 

усавршавањем; 

Директор 

 

Педагошки 

колегијум 

 

Стручна већа и 

тимови 

 

Тим за 

самовредновање 

 

стручни 

сарадници 

 

Там за развојно 

планирање 

 

- направити бољи план 

укључивања  запослених 

у различите активности 

на основу анализе 

стручних компетенција 

запослених , њихових 

могућности, 

афинитета,талената , 

вештина  и резултата 

самовредновања , водити 

рачуна о равномерном 

оптерећењу запослених; 

 

- појачан саветодавни рад 

педагошке службе са 

наставницима у оквиру 

рада Стручних и 

Одељењских већа; 

 

 -праћење и 

евидентирање свих 

активности и резултата 

рада; 

 

-надзор активности 

ненаставног особља; 

Протоколи и 

извештаји о 

оствареном  

педгошком надзору 

унутар установе 

Сертификати 

наставника о 

реализованим 

семинарима 

 

Записници са 

састанака Стручних 

већа 

 

План активности 

запослених 

 

 

 

 

Школска 

2017/18 . 

2019/20. 
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X 

КУЛТУРНА И ЈАВНА 

ДЕЛАТНОСТ И САРАДЊА 

СА ДРУШТВЕНОМ 

СРЕДИНОМ 
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ  САМОУПРАВОМ 

Школа прати и укључује се у дешавања на територијијединице локалне самоуправе и заједно 

са њеним представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи 

развитак школе. 

 

Садржаји програма 
Начин и поступак 

остваривања 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Сарадња са друштвеним 

делатностима 

Консултативни 

разговори у вези 

израде финансијског 

плана, Помоћ при 

спровођењу  јавних 

набавки,  

Успешна израда финансијског плана уз 

сагледавање реалних могућности локалне 

самоуправе, Поштовање прописа у области 

финансијског пословања 

Сарадња са МУП-ом 

Организација 

трибина, предавања, 

контролни прегледи 

возила приликом 

одласка на 

екскурзије, излете и 

школе у природи 

Утицати на повећање свести о безбедности у 

саобраћају,  

Сарадња са месном  заједницом 

Заједничке акције 

озелењавања, 

уклањања графита, 

чишћење околине 

школе, ..... 

Учешће у акцијама месне заједнице, 

подизање свести о  

Сарадња са градском управом 

Културне  и 

спортске 

активностима  

локалне управе 

Учешће у културним,  спортским и другим  

активностима  локалне управе 
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ПЛАН АКТИВНОСТИ : 

С    а   д   р   ж   а   ј      р   а   д   а 
Време реализације 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Сарадња са медицинским установама            

а) Домом здравља на Бистрици - упуђивање на 

систематске  прегледе и упуђивање ученика из 

школе  

Т О К О М Г О Д И Н Е 

в) Сарадња са интерресорном комисијом  

-прикупљање потребне документације о 

ученицима 

 П О  П О Т Р Е Б И 

г) Институт за неуропсихијатрију  П О  П О Т Р Е Б И 

д) Дечја болница 

сарадња у оквиру организивања редовних 

систематских прегледа 

Т О К О М Г О Д И Н Е 

2. Сарадња са Црвеним крстом 

реализација плана рада Црвеног крста 

Т О К О М Г О Д И Н Е 

3. Сарадња са културним установама: 

Посета ученикаа позоришним представама  у 

Позоришту младих и Српском народном 

позоришту 

Организовање позоришних представа у нашој 

школи 

Т О К О М Г О Д И Н Е 

4.Сарaдња са другим основним школама 

Сарадња у оквиру релизације плана 

професионалне оријентације ученика 

Сардња у оквиру школских такмичења и сусрета 

младих 

Т О К О М Г О Д И Н Е 

5. Сарадња са средњим школама 

Сарадња у оквиру професионалне оријентације 

ученика 

Организација школског сајма образовања у 

школи 

Посета средњим школама у оквиру Дана 

отворених врата 

Т О К О М Г О Д И Н Е 

6. Сарадња са привредним установама 

Посета предузећима и установама уоквиру 

релизације ,,реaлних сусрета“ 

Посета предузећима у оквиру упзнавања 

занимања на млађем узрасту 

Т О К О М Г О Д И Н Е 

7. Сарадња са средствима јавног информисања Т О К О М Г О Д И Н Е 

8.Сарадња са одељењем Министарства просвете Т О К О М Г О Д И Н Е 

9. Сарадња са Центром за Социјални рад 

 

Т О К О М Г О Д И Н Е 
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ПЛАН  КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ  

Садржај рада 
Време реализације  

Реализатори VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

1.Културнеманифестације у школи, 

приредбе , проославе,дружења 

            

 Свечани пријем првака            наставници 

разредне 

наставе 1. 

разреда 

наставник 

музичког 

ученици 

Посета  ученика из Данске, дружење у 

школи ,обилазак града,посете 

културним манифестацијама 

           Наставници 8 

разреда и 

ученици 

Пријем првака у Дечји савез            наставници 

разредне 

наставе 2. 

разреда 

наставник 

музичког 

ученици 

 Приредба „Сунчана јесен живота”            наставници 

разредне 

наставе 4. 

разреда 

наставник 

музичког 

Прослава краја првог полугодишта            наставници и 

ученици 

 „Новогодишњи вашар”            ученици свих 

разреда  

 Новогодишњи концерт            чланови 

музичке 

секције 

Новогодишњи концерт  ученика  - 

школски хор и оркестар  

           ученици 

Светосавска приредба            ученици 

свих разреда 

 Прослава Дана државности             ученици 

 Обележавања Дана школе            ученици 

 Завршна приредба за ученике 4. 

pазреда 

           ученици 

учитељи 

Свечана додела Вукових диплома 

ученицима 8. разреда 

           ученици 

одељењске 

старешине 

Свечани испраћај осмака            ученици 

2. Уређење изложби дечјих 

ликовних и писмених радова 

поводом значајних историјских и 

културних датума 

            

Припрема ученика за Смотру 

стваралаштва 

           наставници 

ученици 

 Припрема и поставка тематске 

изложбе поводом Дечје недеље 

           наставници 

ученици 
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Припрема и поставка тематске 

изложбе поводом  Светог Саве 

           наставници 

ученици 

Поставке пооводом прославе Нове 

године,украшавање хола и паноа 

 

            

4.Укључивање школе у културне 

манифестације у граду 

            

 Учешће у Змајевим дечјим играма            ученици 

управа 

Учешће у музичкој манифестацији 

„Звезде школске позорнице”, у 

организацији Дечјег савеза Новог 

Сада 

           ученици 

управа 

наставници 

Учествовање у такмичењу у 

луткарству, учешће наше луткарске 

драмске групе,,,Звездице“ 

           Луткарска 

секција 

Учешће у манифестацији„ Baby Exit” 

на Петроварадинској тврђави 

           ученици 

управа 

наставници 

Сарадња са организацијом ,,Ново 

Културно Насеље“ 

Т О К О М Г О Д И Н Е ученици 

управа 

наставници 
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на 

принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. Програмом сарадње са породицом, школа 

дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно старатељима деце и ученика, који 

обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне, и остале активности школе и 

консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, 

с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и 

трајности васпитно-образовних утицаја. 

 

Садржаји 

програма 

Активности 

наставника  

Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Помоћ родитељима 

у остваривању 

васпите функције 

породице 

 

Предавања , 

индивидуални 

разговори, 

разговори у 

сарадњи са 

стручним 

сарадницима  

Родитељски 

сатанци,групни 

разговори, 

индивидуални 

контакти, Дан пријема 

родитеља,Обезбеђивање 

и упућивање родитеља 

на литературу 

Ојачати породицу, указати на 

важност правилног функционисања 

породице; Успоставити добру 

сарадњу ради  јединственог  

деловања на васпитање и образовање 

деце 

Укључивање 

родитеља у живот и 

рад школе и њихово 

ангажовање у 

активностима од 

значаја за школу 

 

Анимира 

родитеље, 

подстиче их, 

извештава  

Уоквиру рада Савета 

родитеља школе 

Заједничка израда 

кодекса понашања, 

израда процедура 

реаговања у 

случајевима вршњачког 

или било ког другог 

злостављања и 

малтретирања, сардњљ 

на писању пројеката за 

унапређење 

материјално техничких 

услова рада,учешће у 

културној и јавној 

делатности школе 

организујући спортске 

манифестације 

Узејамно повезивање и деловање 

школе и породице као услов за 

успешно остваривање  циљева  

васпитања и образовања деце   

Сарадња са 

родитељима на 

пољу ПО 

Оргаизује посете 

предузећима, 

сарађује са 

средњим 

школама, 

извештава 

родитеље,... 

Организовати трибине, 

заједничке посете СШ, 

предузећима која могу 

да приме ученике 
Утицати  на правилан  избор 

занимања 
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ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ ПЛАНИРАНИХ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20.. 

ОБЛИК САРАДЊЕ САДРЖАЈ САРАДНИЦИ ВРЕМЕ 

Родитељски састанци  по 

одељењима 

Уупознавање са условима 

рада у Школи – упознавање 

са програмом рада  

одељењске старешине септембар  

Индивидуални разговори са 

родитељима  

Информисање о 

напредовању ученика 

учитељи и одељењске 

старешине 

један дан, сваке недеље по 

распореду 

Родитељски састанци по 

одељењима 

Информисање о 

напредовању ученика  

одељењске старешине на крају квартала,после 

седница ов 

Екскурзије, излети и школе 

у природи 

Анкетирање, консултације, 

планирање, плаћање 

управа, одељенска већа и 

одељенске старешине 

октобар, новембар 2018. 

Саветодавни рад са 

родитељима 

Рад са родитељима чија деца 

имају неуспех у учењу или 

показују непримерено 

понашање и владање 

педагог 

психолог 

по потреби и према 

акционом плану 

Дан отворене Школе Присуствовање и 

учествовање у наставном 

процесу 

учитљи, предметни 

наставници и родитељи 

 

сваки месец, средом 

Професионална 

оријентација ученика 

Саветовање родитеља VII 

иVIIIразреда о 

професионалној 

оријентацији њихове деце 

тим, педагог и психолог фебруар, март 2018. 

Анкетирање  родитеља  Анкетирање родитеља о 

њиховом задовољству 

сарадњом са школом и 

предлозима за сарадњу 

директор, одељењске 

старешине и педагошка 

служба 

децембар 2018, 

мај 2917. 

Комуникација путем сајта 

Школе, е-mail-a, скајпа 

Хитна размена информација управа школе, педагошка 

служба, одељењске 

старешине, предметни 

наставници 

свакодневно 

Савет родитеља Према плану и програму 

Савета родитеља 

директор, председник 

савета родитеља 

према плани савета 

родитеља 

Вредновање квалитета рада 

Школе 

Вредновање објективности 

оцењивања ученика 

управа, одељенске 

старешине 

јун 2018. 

Упис деце у први разред Подношење документације, 

попуњавање картона 

ученика, тестирање 

зрелости деце за полазак у 

школу 

управа, секретар, 

педагошка служба 

април, мај, јун 2018. 

Завршни испит ученика 

осмог разреда 

Информисање и 

консултовање родитеља 

ученика осмог разреда о 

програму и плану завршног 

испита 

управа, одељењске  

старешине и предметни 

наставници 

март, април, мај 2018. 

Обавешења за родитеље  Пано је информативног 

карактера  

управа, одељењске 

старешине и педагошка 

служба 

-свакодневно,   

-недељно,   

- по потреби  

Брошуре, флајери, 

литература  

Информисање и едукација 

родитеља  

стручни сарадници   

тим за медијску делатност 

током године по потреби  
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ПЛАН ПОСЕТА И НАГРАДНИХ ПУТОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. 

 

 
 

ПЛАНИРАНЕ ПОСЕТЕ И 

НАГРАДНА ПУТОВАЊА 

МЕСТО И 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

УЧЕСНИЦИ ЦИЉ 

У Нови Сад долазе ученици 

осмог разреда и наставници 

Кинго школе из Слангерупа 

(Данска). 

У периоду од 15-19.9.2019. и од 

22.-26.9.2019. У нашој школи 

боравиће по два дана (16 и 17.9 

и 23 и 24.9.), а ученици и 

наставници наше школе биће 

им домаћини и то 8/1, 8/2 прве 

недеље и 8/3 и 8/4 друге недеље 

Ученици  

Наставници 

Управа школе 

Координатор 

сусрета 

Томислав 

Рожмарић 

Развијање 

другарства и 

пријатељаства, 

упознавање са 

културом,обичајима 

и начином 

образовања у другој 

земљи. 

Реализација наградног 

путовања за ученика који је 

показао изузетан успех у 

раду и такмичењима у 

прошлој школској години. 

Одлазак на Крф у по 

захтеву Градске управе 

новог Сада 

Посета Крфу у октобру 

месецу у сарадњи са 

туристичком агенцијом 

Grand Tours. 

6 дана 

Награђени 

ученик  

Јован 

Драгичевић 

Развијање 

другарства и 

пријатељаства, 

упознавање са 

културом,обичајима 

и начином 

образовања у другој 

земљи. 

 

Бесплатно релизација 

школе у природи у 

организацији Црвеног 

Крста за  5 одличнх ученика 

који живе у отежаним 

материјалнимусловима 

 

 

Од 23.09.до 29.09. 5 ученика из 

петог и шестог 

разреда 

Организовање 

васпитно 

образовног рада у 

природи, Развијање 

другарства и 

пријатељаства, 

упознавање са 

културом,обичајима 

у другим крајевима 

наше земље. 
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ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ВРЕДНОВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

I  ПРАЋЕЊЕ РАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 

1.Школски програм 

Садржај рада 
Време реализације Носиоци 

послова VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

Праћење релизације наставног плана 

основног образовања и васпитања 

           педагог 

Писање извештаја о реализацији 

Годишњег плана рада школе 

           психолог 

Праћење реализације програма 

обавезних и изборних предмета по 

разредима 

Т О К О М Г О Д И Н Е управа 

Праћење реализације програма 

културних активности школе 

           управа 

Праћење реализације програма 

заштите од насиља, злостављања и 

занемаривања 

           психолог 

Праћење програма стручног 

усавршавања наставника,стручних 

сарадника и директора 

           управа 

Праћење реализације програма  

професионалне оријентације 

           педагог 

Праћење реализације програма   

Културне делатности школе 
           управа 

Праћење реализације програма  

здравствене заштите 

Т О К О М Г О Д И Н Е управа 

Праћење реализације програма  

сарадње са локалном самоуправом 

Т О К О М Г О Д И Н Е управа 

Праћење реализације програма  

сарадње са породицом 
           психолог 

Праћење реализације програма  

излета,ексурзија 
           директор 

Праћење реализације програма  рада 

школске библиотеке 

Т О К О М Г О Д И Н Е библиотекар 

Праћење реализације програма  

инклузивног образовања 
           педагог 

Праћење реализације програма  

социјалне заштите 
           педагог 

психолог 

2.Развојни план школе 

Садржај рада 
Време реализације Носиоци 

послова            

Праћење увођења мера унапређивања 

образовно-васпитног рада на основу 

анализе резултата ученика на 

завршном испиту 

           педагог 

Праћење мера  за увођење 

иновативних метода наставе, учења и 

оцењивања ученика 

 

           педагог 



 

301 

 

 

Праћење реализације плана 

укључивања родитеља, односно 

старатеља у рад школе 

           психолог 

Праћење увођења мера  за 

унапређивање одговарајућих облика 

подршке за ученике којима је 

потребна додатна подршка у раду 

           педагог 

Праћење реализације плана 

напредовања и стицања звања 

наставника и стручних сарадника 

           управа 

Праћење реализације плана сарадње и 

умрежавања са другим школама и 

установама 

           педагог 

психолог 

управа 

Праћење спроведених мера 

превенције насиља и повећања 

сарадње међу ученицима, 

наставницима и родитељима 

           психолог 

3.Организација рада у школи 

Садржај рада 
Време реализације Носиоци 

послова            

Праћење и вредновање организације 

наставе у школи 
           педагог 

Праћење и вредновање организације 

просторау школи 
           управа 

директор 

Праћење  и самовредновање рада 

наставника 
           управа 

Праћење и вредновање организације 

рада наставних и ваннаставних 

активности 

           педагог 

управа 

 

  

                                                                                                                   Председник Школског одбора: 

Жарко Симовић  
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                                                                             САДРЖАЈ 

 I   ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ        2 

 Увод 

 Циљеви и исходи основног образовања и васпитања 

 Кратка ретроспектива рада и развоја школе 
 

 II  ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ       9 

 План набавке наставног материјала, средстава и учила 

 Материјално технички и просторни услови школе 

 Распоред учионица и радног простора 

 Бројно стање ученика 

 Динамика рада школе 

 Подела задужења наставника 

 Основни подаци о радницима школе 

 Предмети и фонд часова по разредима 

 Предметна и разредна настава – подела предмета 

 Школски календар 

 Организација изборних предмета у школи 

 Рад у продуженом боравку 

 Подела задужења  

 Уџбеници и приручници за ученике 

 Распоред дежурства наставника 

 Организациона структура рада школе 

 Предмети и фонд часова 

 Распоред часова по сменама 

 Календар рада школе 

 Изборни предмети 

 Планиране ваннаставне активности 

 Програм рада продуженог боравка 
 

 III  ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА                                                   96 

                  

 Наставничког већа 

 Педагошког колегијума 

 Разредних  већа 

 Стручних већа  

 Стручних актива 

 План рада одељењског старешине 
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IV   ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ  УПРАВНИХ ,  

  РУКОВОДЕЋИХ ,САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА                         165 

                            И ПРАВНЕ СЛУЖБЕ 

                                                                                            

 План рада Школског одбора 

 План рада директора школе  

 Помоћника директора школе 

 План рада Савета родитеља 

 План рада секретара школе 

 V   ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА    185 

 План рада педагога 

 План рада психолога 

 План рада библиотекара 

 VI   ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ      202 

 Програми ваннаставних активности 

 Допунска, додатна и припремна настава  

 Слободне активности 

 План школског спорта и спортсхих активности 

 VII  ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА   211 

 План рада одељењске заједнице 

 Ученички парламент 

 План рада Дечјег савеза 

 План рада Црвеног крста 

 План рада одреда извиђача 

    VIII  ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ  И ПРОГРАМИ  ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА          224 

 Програми унапређивања васпитно-образовне праксе 

 Програмски задаци васпитног рада у школи 

 Превентивни психосоцијални рад 

 Програм превенције насиља, злостављања и занемаривања 

 Програм превенције  дискриминативног понашања, вређања угледа, части идостојанства личности 

 Програм превенције малолетничке делинквенције и превенције болести зависности 

 Програм тима за професионални развој и стручно усавршавање 

 Програм тима за међупредметне компетенције и предузетништво 

 План активности пројектне наставе 

 План рада тима за остваривањe пројекта „Укључивање финансијског описмењавања“ 

 Програм тима за обезбеђивање квалитета и развој школе 

 Програм школског спорта и спортскух активности 

 Годишњи програм рада стручног усавршавања 

 Годишњи план професионалне оријенртације 

 Програм здравствене заштите 
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