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Назив школе:   ОШ "ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА" 

Место и адреса:  Нови Сад, Сељачких буна 51а 

Име и презиме директора: Оливер Стојановић мастер проф.физичког васпит. и спорта 

Број телефона директора:  021/400-222 

Број телефона секретара:  021/400-540 

Број факса:    021/400-222 

E-mail:               prvavojvodjanskabrigada@gmail.com 

Сајт:    www.prvavojvodjanskа.edu.rs 
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На основу члана 62. и члана 119. став 1. тачка 2) Закона  о основама система образовања и 

васпитања     (,,Сл. Гласник РС“,бр.88/2017,  27/18 – др.закони и 10/19)  и  члана 44. став 1. 

тачка 2)  Статута Основне школе    „Прва војвођанска бригада“ Нови Сад,  

Школски одбор Основне школе „Прва војвођанска бригада“ Нови Сад на седници одржаној   

______________ године  донео је: 

 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА―  

ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 

 
УВОД 

Годишњи план рада школе представља главни документ у коме су планиране све педагошке 

активности, одређени задаци и циљеви, као и начин координирања свих делатности 

педагошких субјеката у школи и непосредној друштвеној заједници.На тај начин континуирано 

се обезбеђује одговарајући утицај на ученике,перманентно побољшава квалитет образовно-

васпитних активности и услова којима се доприноси укупном развоју ученика, развоју 

демократског друштва, као и свету који се мења.Кроз  Годишњи план рада учињен је покушај 

да се разраде и конкретизују васпитно-образовни задаци, синхронизују све радне делатности, 

обезбеди праћење иинформисањa о квалитету извршених послова и објективно вреднују 

остварени резултати. 

Полазне основе 

Школски програм основне школе „Прва војвођанска бригада“ у Новом Саду је основни радни 

документ који обухвата све садржаје, процесе и активности које су усмерене на остварење 

циљева и задатака основног образовања, а који су регулисани  Правилником о наставном плану 

и програму од 1. до 8. разреда  основног образовања и васпитања. 

ДОКУМЕНТА КОРИШЋЕНА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА: 

– Закона  о основама система образовања и васпитања (,,Сл. гласник  РС“, бр.88/2017) 

–  Статут  Основне школе „ Прва војвођанска бригада“Нови Сад 

Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника (Просветни гласник, бр 5/2012.) 

Правилник о наставном плану и програму за први разред основног образовања и васпитања(,,Сл. гласник  

РС“, бр.10/2017) 

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

васпитања("сл. Гласник рс - просветни гласник", бр. 16/2018 и 3/2019) 
- )Правилник о наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања 

(“Сл.гласник Републике Србије-Просветни гласник“ бр.1/05, 15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11 - др. 

правилник, 7/11 - др. правилник и 1/13 и 11/14);  

– Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања (“Сл.гласник 

Републике Србије-Просветни гласник“ бр. 3/06, 15/06, 2/08, 3/11 - др. правилник, 7/11 - др. правилник и 1/17 

и 11/14);  

– Правилнику о наставном плану за други циклус и наставном програму за VиVI разред основног образовања 

и васпитања, („Службени гласник РС-Просветни гласник“, бр.6/07, 2/10, 3/11, 1/13 , 4/13 11/2016, 6/2017, 

8/2017и 9/2017);  

– Правилника о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања (,,Сл. Гласник РС - 

Просветни гласник“, бр.6/09,  3/11-др.пропис, 8/13, 11/16, 11/16-др.пропис, 12/18  и  3/2019) 

– Правилнико изменама и допуни Правилника о наставном програму за шести разред основног образовања и 

васпитања(,,Сл. гласник  РС“, бр.88/2017) 

– Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања, (Просветни гласник 

бр. 6/09, 3/11 и 8/13)  

– Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања (Просветни гласник, 

бр. 2/10, 3/11, 8/13 и 5/14) 

–  Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 

52/11 и 55/13); 

– Образовне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице 

– Услови рада у школиПравилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби 

(„Просветни гласник“ бр.1/2010.) 

– Правилник о плану уџбеника  („Просветни гласник“ бр.1/2010.) 

– Извештај о раду школе за претходну школску годину и Развојни план школе  

O NASTAVNOM PLAZA GI CIKLUS OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I 

NASTAVNOMAMU ZA PEAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA 
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TAVNOM PLANU ZA DRUGI CIKL OSNOVNOG OBRAZOVANJI VASPITANJ I N 

ASTAVNOM PROGRAMU ZA PETI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA 

ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ ОСНОВНОГ  

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  

 

Основни  циљеви  образовања  и  васпитања су:  

 

1. Обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју ученика;  

2. Обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовит развој ученика, 

развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 

3. Свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и васпитања; 

4. Развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности 

сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких 

способности; 

5. Развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и 

животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња;  

6. Континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања 

заснованог на провереним научним сазнањима и образовној пракси;  

7. Развијање компетенција за сналажење и активно учешће у савременом друштву 

које се мења;  

8. Пун интелектуални, емоционални, соцјални, морални и физички развој сваког 

ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;  

9. Развијање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних 

компетенција у складу са развојем савремене науке и технологије; 

10. Развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације 

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

и изражавања свог мишљења;  

11. Оспсобљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 

занимања, сопственог развоја и будућег живота; 

12. Развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са 

другима и неговање другарства и пријатељства;  

13. Развијање позитивних људских вредности;  

14. Развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, 

грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном 

друштву;  

15. Развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и 

узрасне равноправности, толеранције и уважавања различитости;  

16. Развијања личног и националчног идентитета, развијање свести и осећаја 

припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег 

језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање 

интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине; 

17. Повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, 

завршавање образовања и васпитања у предвиђеном року са минималним 

продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања;  

18. Повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа 

нстановништва Републике Србије као државе засноване на знању. 

 
 

 

. 
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Исходи основног образовања и васпитања  
 

Исходи образовања и васпитања су јасни искази о томе шта се од ученика очекује да 

зна, разуме и да је способан да покаже, односно уради након завршеног одговарајућег 

нивоа образовања и васпитања.  

Исходи образовања и васпитања су основа за планирање, праћење и вредновање 

образовања и васпитања.  

 

Исходи образовања и васпитања представљају способност ученика да: 

 

1) изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној 

форми;  

2) прикупља, анализира, организујe и критички процењујe информације; 

3) користи српски језик, односно језик националне мањине и страни језик у зависности 

од културног наслеђа и средине, потреба и интересовања;  

4) ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање 

одговорности према свом жив оту, животу других и животној средини; 5) ради 

ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице;  

6) зна како да учи;  

7) уме да разликује чињенице од интерпретација; 

8) примењује математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у 

свакодневним ситуацијама;  

9) поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне 

технологије;  

10) одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима; 11) ефикасно и 

конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног живота, поштује 

људска права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно посебно у растућој 

разноликости друштава и решавању сукоба; 

12) покрећe и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички 

приступ и јасну оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха;  

13) остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који 

доприносе личној афирмацији и развоју, друштвеној или привредној активности;  

14) схвата свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних 

проблема разуме да нису изоловани;  

15) има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај 

креативног изражавања идеја, искустава и осећања путем различитих медија, 

укључујући музику, књижевност, извођачке и визуелне уметности. 
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Основни програм рада реализоваће се кроз часове: 

-редовне наставе уз примену савремене технологије наставног процеса,разноликих 

метода и облика рада уз сталну употребу наставних средстава, са циљем иновирања и 

унапређивања наставе; 

-допунске наставе која ће се организовати као помоћ ученицима од I до VIII разреда, 

који наилазе на тешкоће у савлађивању наставних садржаја;у оквируовог облика рада, 

применом ефикаснијих методичких решења (рад са маломгрупом ученика, 

индивдуализована настава) пружаће се помоћ у савлађивањунаставних садржаја свим 

ученицима који постижу слабе резултате; 

-додатне наставе за ученике од IV до VIII разреда који показују изузетне резултате у 

настави и ваннаставним активностима, а истовремено испољавајуи већу 

заинтересованост за поједине предмете и савремена достигнућа;у оквиру овог вида 

наставе неговаће се креативност ученика, а примењиваће се и разноврсни облици рада: 

интерактивна настава, учење откривањем, учење решавањем проблема; 

-припремне наставе која ће се организовати за ученике VIII разреда  као припрема за 

полагање завршног испита; 

-као посебан облик помоћи ученицима који нису савладали наставне садржаје у току 

школске године, организоваће се припремна настава пре полагања поправних испита у 

августу месецу, и то за ученике од IV до VIIIразреда; 

-ваннаставне слободне активности - секције као облик интересног опредељењаученика 

млађих и старијих разреда; 

Такође, у току сачињавања овог годишњег плана рада школе за школску 2019/20.. 

годину нарочито се имало у виду, поред осталог и следеће: 

-да је школа дужна да у овој школској години оствари све облике васпитно-образовног 

рада утврђене Правилником о наставном плану и програму и да у том циљу доноси свој 

Годишњи план рада; 

-да се Годишњим планом рада утврђују време, место, начин и носиоци остваривања 

наставног плана и програма; 

-да се од I до VIII разреда завршило са реформисаним плановима и програмима и да ће 

се реализовати Школски програм, који је школа донела у складу са општим и посебним 

основама школског програма; 

-да ће се организација образовно-васпитног рада у свим одељењима остваривати као 

полудневна настава; 

-да је праћењем и анализом рада и резултата рада у протеклој години уочено да нека 

питања из живота и рада школе у наредном периоду треба успешније остваривати (нпр. 

организованије чување и рационалније коришћење материјалне основе рада; 

осмишљеније предузимање мера да се расположива литература користи благовремено и 

стваралачки; редовније посећивање огледних часова; да се редовније и отвореније 

разматрају искуства; много студиозније прилажење пословима у вези са непосредним 

радом одељењских старешина са ученицима; боља сарадња са родитељима појединих 

ученика који имају проблема у школи; боља организација слободног времена, 

благовремено реаговање на све проблеме; довођење рада стручних актива на виши ниво 

и сл.); 

-да ће ове школске године бити 28 одељења ученика од I до IV разреда  и четири 

одељења продуженог боравка ( два у I и два у II разреду)  и 26 одељењa ученика од  V 

до  VIII разреда и да ће просечан број ученика  у одељењима бити 27 ученика; 
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-да ће се енглески језик изучавати од I доVIII разреда као обавезан наставни предмет; 

да ће се настава  немачког језика изучавати од V до VIII разреда са два часа недељно 

као изборни наставни предмет; 

-да ће се од VI до VIII разреда организовати један час недељно изабраног спорта по 

одељењу; 

-да ће се од I доVIII разреда остваривати верска настава и грађанско васпитање; 

-да ће се од VI доVIII разреда остваривати четири изборна програма које ће школа 

понудити ученицима, а који ће се определити за један на почетку школске године; 

да ће просторни услови бити задовољавајући, а припремљеност школе релативно 

добра, с обзиром на чињеницу да су остварена потребна материјална средства за 

значајније уређење школског простора, што се пре свега односи на кречење ходника, 

учионица, санитарних чворова и комплетно реновирање школског дворишта. 

да ће однос наставника према планирању, припремању и остваривању програма бити на 

завидном нивоу; 

-да ће у V разреду ученицима бити понуђене четири слободне наставне активности од 

којих ђе се ученици определити за једну; 

да стручност наставника гарантује још бољи рад на остваривању задатака на 

реализацији наставних садржаја; 

-да је потребно наставити са одличним резултатима  на такмичењима у школи и ван ње 

и да обухват ученика из појединих дисциплина треба повећати с обзиром и на 

чињеницу да додела дипломе „Вук Караџић“ зависи од пласмана ученика на тим 

такмичењима; 

-да постоје велике могућности укључивања родитеља у остваривање одређених 

програмских садржаја и других захтева, што се показало и у протеклој школској 

години; 

-да се на пословима и радним задацима наставног особља налазе углавном особе које 

имају воље, енергије и жеље да афирмишу свој рад и рад школе у целини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

КРАТКА РЕТРОСПЕКТИВА  

РАДА И РАЗВОЈА ШКОЛЕ 
 

ОШ „Прва војвођанска бригада" налази се у Месној заједници 

Бистрица,која је модерно и урбанизовано насеље са око 50.000 

становника. Школа је изграђена 1980. године из средстава 

самодоприноса њених грађана и почела је са радом у 

септембру исте године. Модерно је пројектована, а по опреми и садржајима иде у корак 

са могућностима и према савременим захтевима васпитања и образовања. Грађена је за 

смештај 959 ученика, али због прилива великог броја  становника, од оснивања има око 

1.500 ученика на годишњем нивоу распоређених у 56 одељења. Упркос великом броју 

ђака, школа је од почетка остваривала изнад просечне резултате у образовању о чему 

сведоче из године у годину резултати евалуације успеха ученика и бројна признања 

родитеља и уже и шире друштвене заједнице. Популарност наше школе огледа се и у 

бројним захтевима родитеља и деце који желе да буду наши ученици иако по 

територијалној припадности нама не припадају. Школа је често домаћин учесницима 

разних спортских, културних и образовних манифестација, како на националном  

нивоу, тако и на нивоу локалне заједнице, града Новог Сада, Јужнобачког округа и 

Покрајине.Доста наших ученика и њихових ментора - наставника освојило је бројна 

признања на разним спортским и образовним такмичењима у држави, покрајини и 

граду.Данас има доста познатих јавних личности који су некада били наши ученици. 

 Школа годинама има око сто радника, у складу са својим капацитетима и 

потребама рада, од чега око деведесет радника у непосредном васпитно-образовном 

раду и око 20 радника у одржавању објекта и услова рада у њему. Стручни, радни и 

морални ниво наших радника је на одговарајућем нивоу захтева установа образовног 

типа, што смо годинама успевали да одржимо, упркос дугогодишњој кризи економских 

и других друштвених вредности.Као школа трудимо се да одржимо корак у праћењу 

модерних токова рада и образовања кроз интезивну кампању стручног усавршавања 

према модерним потребама друштва. 

 Школа се сваке године  труди да уведе што више модерних учионица са 

рачунарима, има модерну спортску дворану и школску кухињу, а током овог лета, на 

иницијативу и уз свесрдну помоћ Савета родитеља, потпуно је преуређено и 

осавремењено двориште школе тако да буде безбедно за боравак ученика, родитеља и 

других посетилаца школе. У дворишту се сада налазе спараве за рекреацију ,као и 

модерне дечије пењалице .Taкође школа води рачуна  о проблемима и потребама деце 

која су укључена у инклузивни процес, тако је уз помоћ донације Чешке амбасаде 

2015.године  у нашој школи уграђен лифт  који омогућава ученицима и особама са 

инвалидитетом приступ свим просторијама и кабинетима на спрату школе. За почетак 

школске 2016/17. године потпуно су реновирани и преуређени школски ђачки тоалети. 

У току 2017/18. године радило се и на санацији водоводних цеви, окречени су и 

излакирани паркети у више учионица, окречен хол школе и постављењн клупе за 

ученике у ходницима. Потпуно је реновиран под фисултурне сале и уграђена су нова 

пластична седишта на трибини. У школском дворишту поред рукометног терена 

обележен је и пресвучен нови спортски терен.   У школској трпезарији постављене су 

нове подне и зидне плочице , окречени зидови и  уграђени нови портали.Због великог 

броја ученика, а недовољних просторних капацитета прошле школске године у мају   

месецу започета је надоградња школе чиме ће  се увелико побољшати просторни и 

радни капацитетети.  
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Реновирање простора и надоградња обухватили су  део боравка као и надоградњу шест 

нових просторија (учионица). Тако ће у школској 2019/20. години бити олакшано 

извођење наставе и школски простор проширен за пет нових кабинета и две просторије 

продуженог боравка.  

Надоградња ће омогућити и проширење постојеће библиотеке.Из ње ће се улазити у 

пространу у читаоницу која ће се по потреби користити за извођење пројектне наставе, 

а често ће представљати и радни кутак за ученике којима је потребна додатна подршка. 

У њој ће бити смештен додатни радни материјал као што су додатна  наставна средства 

, сликовни и игровни дидактички материјал. 

За почетак школске 2019/20.завршиће се започети радови на спортским 

теренима.Физичке активности и спортови релизоваће се мна потпуно реновираном 

рукометном и кошаркашком терену. Ученици ће атлетске дисциплине у новој школској 

години  изводити на потпуно новим тркачким стазама,стазама за скок у даљ које ће 

бити направљене од адекватног материјала и  красиће  део дворишта око рукометмог 

терена. 

Од школске 2019/20, уводи се и вођење електронског дневника. Наставницима ће бити 

омогућено да евиденцију свог рада и рада ученика бележе на школским рачунарима 

који ће у почетку  углавном бити распоређени по активима и стручним већима. 

Жеља нам је да до краја школске године обезбедимо што већи број рачунара, како би 

сваком наставнику омогућили да несметано води документацију и евиденцију рада 

ученика  на школском рачунару који ће се налазити у свакој учионици и кабинету. 
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II 

ОРГАНИЗАЦИЈА          

РАДА ШКОЛЕ 
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МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ШКОЛЕ 

Редни 

број 
Назив објекта 

Број 

просторија 

Ниво опремљености 

објеката 

А Б В Г Д 

1. Учионице  за разредну наставу 13 4 3 7   

2. Учионице са продуженим боравком 

ученика 
6   2   

3. Кабинет српског језика 3 1   2  

4. Кабинет за математику 3   3   

5. Кабинет за биологију 1   1   

6. Кабинет за хемију 1   1   

7. Кабинет за физику 1     1 

8. Кабинет за географију 1 1     

9. Кабинет за историју 1  1    

10. Кабинет за страни језик 2   2   

11. Кабинет за информатику 1    1  

12. Кабинет за техничко образовање 2  2    

13. Кабинет за музичку културу 1    1  

14. Кабинет за ликовну културу 1  1    

15. Фискултурна сала 1  1    

16. Спортски терен 1  1    

17. Кухиња 1   1   

18. Трпезарија 1   1   

19. Зубна Амбуланта 1  1    

20. Зборница 1   1   

21. Библиотека 1   1   

22. Просторије за припреме наставника 11      

23. Канцеларија педагога и психолога 1    1  

24. Канцеларија директора 1    1  

25. Канцеларија помоћника директора 1    1  

26. Канцеларија секретара 1    1  

27. Канцеларије рачуноводства 1    1  

28. Холови 2      

29. Лифт - намењен  особама са 

инвалидитетом  налази сеу приземљу 

школе 

1      

30. Ходници 7      

31. Санитарни чворови за ученике и наст. 5      

32. Радионица мајстора у школи 1      

Легенда:  А - Учионице са  класичном опремом  (графоскопа,пројектора...) 

    Б - Учионице класично опремљене које имају могућност коришћења аудио-визуелне опреме 

    В - Класичне учионице које  имају рачунаре и интернет 

    Г - Учионице које имају уграђен систем аудио и визуелне опреме рачунари,интернет 

    Д - Специјализоване учионице које имају уграђен систем аудио и видео опреме 
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                                                             Пространо школско степениште. 

         

Ходник на спрату школе.                                                           Простор за консултације са родитељима.                                                                                                         

. 

 Зборница за наставнике. Наставнико особље у нашој школи чини 92 наставника 
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Учионица продуженог боравка  Кабинет историје 

 

  

Кабинет  за техничко и информатичко образовање 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

                                                       Учионица разредне наставе 
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     Зубарска ординација. 

 

Школска библиотека са богатим фондом књига и часописа. 
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Нову школску годину наше ученике дочекаће реновирана школска трпезарија  са кухињом 

      Реновиран и опремљен простор за припрему хране . 

           Пространа школска трпезарија . 
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У новој школској години све је спремно за спорт и рекреацију уеченика, родитеља и наставника. 

 

 

Пространа и добро опремљена фискултурна сала намењена  је за наставу физичког васпитања, спортска 

такмичења, али и  за разноврсне културне манифестације које се одржавају  у школи 

 

.      

 

 

 

 

 

 

 

Прошле године је потпуно реновиран под сале као и трибина. Нов спортски терен у дворишту пресвучен   

је најсавременијом облогом. 
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               Школски хор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Многобројни пехари  и признања наших ученика са различитих  такмичења  налазе се и у канцеларији 

директора. 
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Ново степениште које води до                     Реновиран рукометни терен са потпуно новом подном облогом  

учионица на надограђеном 

делу школе 

 

Од ове школске године   ученици ће у дворишту играти кошарку на реновираном  спортском   терену.
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ГОДИНУ 

 Настава  у школској 2019/20. години реализује се у 54 одељења од првог до осмог разреда.У шест разреда настава је заступљена у 

 

 7 одељења, а у два разреда  са 6 одељења.Просечан број ученика по одељењу је 27.Број ученика у једној смени(непарна) је  , а у другој 

смени (парна) је 758. 

    1     2     3     4     5     6     7   ∑ ∑ свега просек 

  ж м ∑ ж м ∑ ж м ∑ ж м ∑ ж м ∑ ж м ∑ ж м ∑ ж м     

I 15 17 32 14 16 30 15 15 30 16 17 33 14 17 31 19 12 31 15 17 32 108 111 219 31.2857 

II 14 12 26 19 11 30 15 14 29 11 16 27 14 17 31 14 17 31 13 12 25 100 99 199 28.2857 

III 12 15 27 16 11 27 13 13 26 14 12 26 15 12 27 12 14 26 13 14 27 95 91 186 26.5714 

IV 17 13 30 17 12 29 14 12 26 16 14 30 13 13 26 14 15 29 14 17 31 105 96 201 28.5714 

I - IV                                           408 397 805 28.6786 

V 12 17 29 11 17 28 10 19 29 13 17 30 /     10 19 29 14 15 29 75 99 174 24.8571 

VI 15 12 27 15 15 30 13 17 30       14 13 27 15 13 28 16 12 28 88 82 170 24.2857 

VII 14 11 25 9 20 29 16 11 27 17 11 28 10 15 25 14 15 29 14 12 26 94 95 189 27 

VIII 15 14 29 11 16 27 13 11 24 14 13 27 10 12 22 10 11 21 10 11 21 83 88 171 24.4286 

V - 

VIII 
                                          340 364 704 25.1429 

I - VIII                                               1509 26.9107 
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ДНЕВНИ РИТАМ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ  

 

 

 

ПРЕ ПОДНЕ 

НАСТАВА  ЗА УЧЕНИКЕ ОД  

 I ДО VIII РАЗРЕДА ПОЧИЊЕ ОД  

              8:00 ЧАСОВА 

ЧАСОВИ  

 И ОДМОРИ 

СAТНИА 

ПВИ ЧАС 08:00 –  08:45 

ОДМОР 08:45 –08:50 

ДРУГИ  ЧАС 08:50–  09:35 

 ВЕЛИКИ ОДМР  09:35 –  09 55 

ТРЕИ ЧАС 09:55 – 10:40 

ОДМОР 10:40 – 10:45 

ЧТВРТИ ЧАС 10:45 –  11:30 

ОДМОР 1130–   11:35 

ПЕТИ ЧАС 11:35–12:20 

ОДМОР 12:20 – 12:30 

ШЕСТИ ЧАС 130 – 13:15 

 

ПОСЛЕ ПОДНЕ  

НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ ОД I ДО 

IV РАЗРЕДА ПОЧИЊЕ ОД 12:30 

ЧАСОВИ  

 И ОДМОРИ 

САТНИЦА 

ПРВИ ЧAС 12:30 – 13:15 

ОДМР 13:15 – 13:30 

ДРУГИЧАС   13:30 – 14:15 

ОМОР  14:15–14:20 

ТРЕЋИ ЧАС 14:20 -15:05 

ВЕЛИКИ ОДМОР    15:05 – 15:25 

ЧЕТВРТИ ЧАС 15:25 – 16:10 

ОДМОР 16:10 – 16:15 

ПЕТИ ЧАС 16:15 –17:0 

ОДМОР               17:00–17:05 

ШЕСТИ ЧАС  17:05 – 17:50 

 

 

ПОСЛЕ ПОДНЕ  

ЧАСОВИ  

 И ОДМОРИ 

САТНИЦА 

ПРВИ ЧАС  13:00 – 14:15 

ОДМР 1 4:15 –14:20 

ДРУИ ЧАС 14:20 -  15:05 

 ВЕЛИКИ 

ОДМР 

15:05 – 15:25 

ТРЕЋИ ЧАС 15:25 – 16:10 

ОДМОР 16:10 – 16:15 

ЧЕТВРТИЧАС 16:15  –17:00 

ОДМОР              17:00 – 17:05 

ПЕТИ ЧАС 17:05 – 17:50 

ОДМOР              17:50 –  1:55 

ШЕСТИ ЧАС 17:55–  18:40 

НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ ОД V ДО VIII РАЗРЕДА ПОЧИЊЕ ОД 13:30 
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  РАСПОРЕД  АКТИВНОСТИ  

  ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ПО СМЕНАМА 

НАСТАВА ПРЕ ПОДНЕ НАСТАВА ПОСЛЕ ПОДНЕ 

од 7:00 Долазак у 

боравак 

Долазак у 

боравак 

од 7:00 

  7:30 – 8:00 Доручак Доручак 8:00 – 8:30 

 8: 00 -  8 45 Први час Боравак - 

активности 

8:30 – 11:30 

 8:50 - 9:35 Други час Ручак 11:30 – 12:00 

 9: 35 -9:55 Велики одмор 

- ужина 

Припрема за 

наставу 

12:00 – 12:25 

 9:55 -10: 40 Трећи час Први час 12:30 – 13:15 

10:45 -11:30 Четврти час Велики одмор  13:15 – 13:30 

11:35 -12:20 Пети час Други час  13:30 – 14:15 

12:30 - 13:00 Ручак Трећи час 14:20 – 15:05 

13:00 –15: 30 

( по 

договору до 

16:00 ) 

Активности у  

боравку 

Велики одмор - 

ужина 

15:05– 15:25 

  Четврти час 15:25 – 16:10 

  Пети час 16:15 – 17:00 
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ПОДЕЛА ЗАДУЖЕЊА   
 

OДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ОД  I  ДО  IV РАЗРЕДА 

Све одељењске старешине од  I  до  IV разреда су наставници разредне наставе. 

 

Бр. Наставница разредне наставе Разред и 

одељење 

1. Жељка  Малетић Мушицки I1 

2. Јасмина Булатовић I2 

3. Бранислава Недић I3 

4. Биљана Папић I4 

5. Ивана Драгин I5 

6. Петар Недић I6 

7. Весна Пешић I7 

 

8. Горана Мраковић II1 

9. Биљана Кривокућа II2 

10. Борислава Јојкић II3 

11. Душанка Баришић II4 

12. Невенка Новчић Мамула II5 

13. Ирена Павловић Марковић II6 

14. Зоран Бошњак II7 

 

15. Марјана Михајловић III1 

16. Мирослава Николић III2 

17. Милица Матић III3 

18. Гордана Хајдуковић III4 

19. Александра Мишковић III5 

20. Тамара Киселица III6 

21. Сања Станковић III7 

 

22. Гордана Живковић IV1 

23. Јасна Џуџар IV2 

24. Александра Матић Телечки IV3 

25. Маријана Стојић IV4 

26. Маја Продановић IV5 

27. Нина Вериш Станимиров IV6 

28. Снежана Вучуровић IV7 

 

 

 



25 

 

ОДЕЉЕЊСКЕ  СТАРЕШИНЕ ОД  V  ДО VIII РАЗРЕДА 

Бр. Наставница Разред и 

одељење 

1. Дејан Познић - наставница историје V1 

2. Миљан Бугарин-наставница технике и технологије V2 

3. Снежана Миљанић -  наставница математике V3 

4. Зорица Мркшић – наставница српског језика V4 

5. Марина Токин – наставница српског језика V6 

6. Бранка Богосављевић– наставница математике V7 

   

 

7. Ана Проле- наставница географије VI1 

8. Радмила Лацковић– наставница српског језика VI2 

9. Валентин Новачић- професор информатике VI3 

10. Марија Тир Борља– наставница српског језика VI5 

11. Томислав Рожмарић – наставница физичког васпитања VI6 

12. Жељко Стојић-наставница историје VI7 

   

 

13. Отилија Херубел - наставница биологије  VII1 

14. Драгана Исак - наставница грађанског васпитања VII2 

15. Крстиња Радин- наставница ликовне културе VII3 

16. Сандра Кнежевић- наставница немачког језика VII4 

17. Љиљана Сударов-наставница историје замена за Смиљку Басрак VII5 

18. Татјана Вељковић- наставница физичког и здравственог 

васпитања 

VII6 

19. Наталија Драган –наставница математике VII7 

20. 

20. Марија Симин- наставница енглеског језика VIII1 

21. Војислава  Кољевић -  наставница енглеског језика VIII2 

22. Љиљана Филиповић -  наставница биологије VIII3 

23. Вера Војнак – наставница музичке културе VIII4 

24. Драгослав Андрин – наставник српског језика VIII5 

25. Снежана Каламковић-наставница хемије VIII6 

26. Драгана Девић-  наставница биологије VIII7 
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РУКОВОДИОЦИ  РАЗРЕДНИХ  ВЕЋА 

1. Биљана Папић –наставница раз.наставе први разред 

2. Невенка Новчић Мамула- наст. раз.наставе други разред 

3. Тамара Киселица- наст. раз.наставе трећи разред 

4. Гордана Живковић - наст. раз.наставе четврти разред 

5. Милица Матић – наставница разредне наставе председник  већа разредне 

наставе 

6. Марина Токин-наставница српског језика пети разред 

7. Марија Тир Борља– наставница српског језика шести разред 

8. Сандра Кнежевић –наставница немачког језика седми разред 

9. Љиљана Филиповић- настaвница биологије осми разред 

10. Мирјана Марјановић - наставница математике председник већа предметне 

наставе 

 

 

 

 

РУКОВОДИОЦИ  СТРУЧНИХ  ВЕЋА  

1. Зорица Мркшић– наставница српског језика српски језик 

2. Снежана Милојковић-наставница математике математика 

3. Гордана Паскаш– наставница немачког језика страни језици 

4. Oтилија Херубел -наставница биологије биологија 

5. Ана Проле - наставница географије и Жељко Стојић     

- наставник  историје 

историја и географија 

6. Крстиња Радин-наставница ликовне културе 

Светлана Бибер -наставница музичке културе 

ликовна и музичка 

култура 

7. Слободанка Илић -наставница тех. и инфор. образ. техничко образовање 

8. Митар Бањац– наставник  физичког васпитања физичко васпитање 

9. Флорика  Дадић -наставница физике 

Снежана Каламковић-наставница хемије 

физика и хемија 
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ШКОЛСКИ ТИМОВИ, СТРУЧНИ АКТИВИ И ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  ЗА 

ШКОЛСКУ 2019/2020.ГОДИНУ 

ТИМ ЗА ИЗБОР УЏБЕНИКА 

               РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА И ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

 

1. Зорица Мркшић– наставница српског језика српски језик 

2. Снежана Милојковић-наставница математике математика 

3. Јелена Симић -наставница енглеског језика страни језици 

4. Отилија Херубел  -наставница биологије билогија 

5. Ана Проле - наставница географије и Жељко Стојић     

- наставник историје 

историја и географија 

6. Крстиња Радин-наставница ликовне културе 

Светлана Бибер -наставница музичке културе 

ликовна и музичка 

култура 

7. Слободанка Илић -наставница тех. и инфор. образ. техничко образовање и 

информатика 

8. Митар Бањац– наставник физичког васпитања физичко васпитање 

9. Флорика  Дадић -наставница физике 

Снежана Каламковић-наставница хемије 

физика и хемија 

10. Руководилац Стручног актива наставника  разредне 

наставе (учитеља) 

наставница разредне 

наставе 

 

 

 

ТИМ ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ 

РУКОВОДИОЦИ РАЗРЕДНИХ ВЕЋА И ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

1. Оливер Стојановић- директор школе 

2. Елеонора Болманац (замена)- наст. раз.наставе први разред 

3. Невенка Новчић Мамула- наст. раз.наставе други разред 

4. Тамара Киселица- наст. раз.наставе трећи разред 

5. Гордана Живковић - наст. раз.наставе четврти разред 

6. Марина Токин– наставница српског језика пети разред 

7. Марија Тир Борља– наставница српског језика шести разред 

8. Сандра Кнежевић –наставница немачког језика седми разред 

9. Љиљана Филиповић- настaвница биологије осми разред 

10. Мирјана Марјановић-наставница математике  
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ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 

1. Марина Палалић - наставница математике 

2. Гордана Хајдуковић–  наставница  разредне наставе 

3. Снежана Вучуревић –  наставница  разредне наставе 

4. Бранислава Недић–  наставница  разредне наставе 

5. Борислава Јојкић–  наставница  разредне наставе 

6. Наташа Марцикић - наставница математике 

7. Весна Баришић- координатор психолог 

8. Срећко Лазић – психолог 

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ УЧЕНИКА 

1. Весна Баришић–  психолог 

2. Гордана Стефановић – координатор-педагог 

3. Драгана Исак – наставница грађанског васпитања 

4. Срећко Лазић-психолог 

5. Сунчица Торбица-помоћница директора 

6. Војислава Кољевић-наставница енглеског језика 

7.  -представник родитеља 

СТРУЧНИ  ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО  ОБРАЗОВАЊЕ 

1. Александра Матић Телечки–  наставница  разредне 

наставе 

2. Мирослава Николић–  наставница  разредне 

наставе 

3. Тамара Киселица–  наставница  разредне наставе 

4. Александра Мишковић –  наставница  разредне 

наставе 

5. Марјана Михајловић–  наставница  разредне 

6. Драгослав Андрин– наставник српског језика 

7. Данијела Кричковић-  наставница биологије 

8. Жељко Стојић – наставница историје 

9. Бранка Богосављевић-наставница математике 

10. Гордана Стефановић- координатор 

11. Невенка Новчић Мамула–  наставница  разредне 

наставе 

12. Зоран Бошњак–  наставник  разредне наставе 

13. Николина Коњевић-наставница српског језика 

14. Душанка Баришић–  наставница  разредне наставе 

15. Дејан Познић-наставник историје 

16. представник родитеља Јелена Марковић 

17.  

  

 

 



29 

 

СТРУЧНИ ТИМ  ЗА ЗАШТИТУ ОД  ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,    

НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

1. Оливер Стојановић- директор школе 

2. Милица Матић–  наставница  разредне наставе 

3. Снежана Шомођи –секретар школе 

4. Биљана Кривокућа–  наставница  разредне наставе 

5. Јасна Џуџар–  наставница  разредне наставе 

6. Весна Баришић- психолог 

7. Драгана Девић-  наставница биологије 

8. Проле Ана-наставница географије 

9. Сандра Кнежевић- наставница немачког језика 

10. Срећко Лазић – координатор-психолог 

11. Драгана Лужајић- наставница енглеског језика 

11. представник родитеља   

 

СТРУЧНИ  АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

1. Оливер Стојановић –директор школе 

2. Вера Срдић-библиотекар 

3. Срећко Лазић-психолог 

4. Сунчица Торбица-помоћница директора 

5. Гордана Стефановић-педагог 

6. Петар Недић – наставник  разредне наставе 

7.  -представник Савета родитеља  

8. -представник Ђачког парламента 

9. Представник Града Новог Сада 
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СТУЧНИ АКТИВ ЗА ПРАЋЕЊЕ РАЗВОЈА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

1. Зорица Мркшић –наставница српског језика српски језик 

2. Марина Палалић-наставница математике математика 

3. Јелена Симић –наставница немачког језика страни језици 

4. Драгана Девић-наставница биологије билогија 

5. Невенка Игњатић,  Дејан Познић историја и географија 

6. Александра Ковачевић, Георг Реџек ликовна и музичка к. 

7. Александар Атанасковић –наставница технике 

и технологије  

техничко образовање 

8. Предраг Танацковић –наставник физичког 

васпитања 

физичко васпитање 

9. Снежана Каламковић , Смиљка Басрак(замена) физика и хемија 

10. Весна Пешић- наставница разредне наставе наставница  разредне наставе 

11. Борислава Јојкић- наставница разредне наставе наставница  разредне наставе 

12. Гордана Хајдуковић -наставница разредне 

наставе 

наставница  разредне наставе 

13. Гордана  Живковић - наставница разредне 

наставе 

наставница  разредне наставе 

14. Гордана Стефановић-педагог педагог-координатор 

15.  

 

ТИМ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ УЧЕНИКА 

1. Слађана Јовановић –  наставница  разредне наставе 

2. Предраг Танацковић –наставник  физичког 

васпитања 

3. Јелена Лукић–  наставница  разредне наставе 

4. Јелена Лалић  - координатор– вероучитељица  

 

ТИМ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ       

1. Данијела Аџић-наставница енглеског језика 

2. Миљан Миљанић– наставник физичког васпитања 

3. Љиљана Филиповић- наставница биологије 

кординатор 

4. Зоран Бошњак –  наставник  разредне наставе 

5. Татјана Вељковић–  наставница  физичког васпитања 
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ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ПРЕГЛЕДАЊЕ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

1. Сунчица Торбица-помоћница директора 

2. Гордана Стефановић-педагог 

3. Татјана  Чоканица Војновић -  педагог 

 

ТИМ ЗА АНКЕТИРАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА 

1. Сунчица Торбица-помоћница директора 

2. Наталија Драган -  наставница математике 

3. Валентин Новачић  - наставник  информатике 

4. Владимир Кањух- координатор-наставница 

информатике 

5. Татјана  Чоканица Војновић-  педагог 

 

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

1. Снежана Миљанић– наставница географије 

2. Маријана Михајловић–  наставница  разредне наставе 

3. Мирјана Марјановић- координатор- наставница 

математике 

4. Сунчица Торбица-помоћница директора 

5. 

 

Отилија Херубел-  наставница биологије 

6. Нина Вериш Станимиров- наставница  раз.наставе 

 

ТИМ ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ 

1. Вера Војнак– наставница музичке културе 

2. Светлана Бибер– наставница музичке културе 

3. Драгана Машић– вероучитељица 

4. Тамара Киселица–  наставница  разредне наставе 

5. Андрин Драгослав– наставник српског језика 

6. Жељка Гобор- наставница српског језика-координатор 

7. Маја Продановић –  наставница  разредне наставе 

8. Мирјана Зуковић - библотекар  

9. Јелена Лалић-вероучитељица 
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ТИМ  ЗА  ЕСТЕТСКО  УРЕЂЕЊЕ  ШКОЛЕ 

1. Крстиња Радин- наставница ликовне културе 

2. Георг Реџек- наставник  ликовне културе 

3. Горана Мраковић–  координатор 

4. Марија Мировић-вероучитељица 

5. Томаш Фишер -наставник  мађарског језика 

6. Ивана Драгин - наставница  разредне наставе 

7. Тамара Киселица–  наставница  разредне наставе 

  8. Јасна Џуџар–  наставница  разредне наставе 

9. Драгана  Трифуновић - наставница  разредне 

наставе 

 

 

 

ТИМ ЗА  СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

1. Сунчица Торбица – координатор-помоћница 

директора 

2. Гордана Стефановић-педагог 

 

3 

Татјана  Чоканица Војновић -  педагог 

 

4.  

Весна Баришић- психолог 

 

 

 

 

ТИМ ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

1. Марија Симин-наставница енглеског језика  

2. Јелена Симић- наставница немачког језика 

 

3 

Биљана Максић-наставница технике и технологије 

 

4.  

Сунчица Торбица. Помоћница директора 

5. Гордана Стефановић- педагог 
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ТИМ ЗА  МЕДИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ  ШКОЛЕ  

1. Оливер Стојановић- директор 

2. Влада Кањух –наставник  информатике 

3. Радмила Лацковић –наставница српског језика 

4. Николина Коњевић-наставница српског језика 

5.  Мирјана Зуковић-библиотекар 

6. Бранислава Недић-наставница разредне наставе 

7. Ирена Павловић Марковић-наставница разредне 

наставе 

8. Сања Станковић-наставница разредне наставе 

9. Наташа Пралица-наставница енглеског језика 

10. Снежана Вучуревић-наставница разредне наставе 

11. Георг Реџек –наставник ликовне културе 

12. Томислав Рожмарић-наставник физичког 

васпитања 

  

 

ТИМ ЗА  ВОЂЕЊЕ САЈТА ШКОЛЕ 

1. Оливер Стојановић- директор 

2. Вера Срдић –-библиотекар-координатор 

3. Влада Кањух –наставник  информатике 

4. Биљана Папић –наставница раз.наставе 

5.  Невенка Новчић Мамула- наст. раз.наставе 

6. Тамара Киселица- наст. раз.наставе 

7. Гордана Живковић - наст. раз.наставе 

8. Марина Токин-наставница српског језика 

9. Марија Тир Борља– наставница српског језика 

10. Сандра Кнежевић –наставница немачког језика 

11. Љиљана Филиповић- настaвница биологије 
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ТИМ  ЗА  OБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ 

1. Оливер Стојановић- директор школе 

2. Сунчица Торбица-помоћница директора 

3. Вера Срдић-библиотекар 

4. Петар Недић-наставница разредне наставе 

5. Данијела Аџић-наставница енглеског језика 

6. Гордана Стефановић-педагог координатор 

7. Срећко Лазић-психолог 

8. Весна Баришић – психолог 

9  Представник Савета родитеља   

  

  

 

ВОЂЕЊЕ ЛЕТОПИСА ШКОЛЕ 

1. Жељка Гобор– наставница српског језика 

2. Мирослава Николић–  наставница  разредне наставе 

3. Сунчица Торбица- координатор-помоћница директора 

 

АКТИВНОСТИ  ДЕЧЈЕГ  САВЕЗА 

1. Нина Вериш Станимиров- координатор -

наставница разредне наставе 

2. Биљана Папић–  наставница  разредне наставе 

 

 

ТИМ  ЗА РАЗВОЈ  МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА  И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА   

1. Оливер Стојановић-директор 

2. Љиљана Сударов-наставница историје 

3. Снежана Каламковић- наставница хемије-

координатор 

4. Драгана Лужајић- наставница енглеског језика 

5. Душка Баришић - наставница раз. наставе 

6. Весна Пешић- наставница раз. наставе 
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ТИМ  ЗА  ФИНАНСИЈСКУ  ПИСМЕНОСТ  

 

1. Оливер Стојановић- директор 

2. Биљана Кривокућа- наставница раз.наставе 

3. Горана Мраковић- наставница  разредне наставе 

4. Драгана Исак-наставница грађанског васпитања-

координатор 

5. Марјана Михајловић-наставница раз. наставе 

6. Маријана  Стојић - наставница раз. наставе 

7. Ирена Марковић Павловић-наставница раз. 

наставе 

8. Миљан Бугарин –наставник  технике и технологије  

   9.  Слободанка Илић-наставница технике и тех.  

10. Марија Симин –наставница енглеског језика 

 

 

АКТИВНОСТИ  ЦРВЕНОГ КРСТА 

1. Сања Станковић –координатор-наставница 

разредне наставе 

2. Јасмина Булатовић –  наставница  разредне наставе 

 

ЗАПИСНИЧАР НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА: Сања Стокић-наставница разредне 

наставе 

 

РУКОВОДИЛАЦ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА: -Драгана Исак - наставница грађанског 

васпитања 

 

КОРДИНАТОРИ ЗА ВОЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ДНЕВНИКА 

1. Валентин Новачић- наставник информатике и 

рачунарства  

2. Александар Атанасковић –  наставник технике и 

технологије 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 РАДНО ВРЕМЕ ШКОЛСКИХ СЛУЖБИ 

 

 

 

Радно време директора 

 

од понедељка до петка 

8:00 - 14:00 

 

Радно време помоћника 

директора 

уторак, четвртак                                     8:00  -  14:00 

среда                                                          12:30 - 18:30           

понедељак, петак                                    11:00 - 17:00                      

Секретар од понедељка до петка                            7:00 -  15:00 

рад  са странкама                                     10:00 - 14:00 

Шеф рачуноводства од понедељка до петка                            7:00 -  15:00      

рад  са странкама                                     10:00 - 14:00 

Благајник од понедељка до петка                            8:00 -  16:00 

рад  са странкама                                    10:00 - 14:00 

 

Административни 

радник 

непарна смена:понедељак,среда,петак  8:00 - 16:00             

парна смена: уторак, четвртак          8:00 - 16:00  

рад са странкама                                       10:00 -14:00 

Педагошкo-психолошка 

служба 

од понедељка до петка 

7:30 - 13:30 и  12:30 - 18:30 

 

Библиотека понедељак, уторак – после подне од 12:30 до 18:00 

среда, четвртак, петак – пре подне од 8:00 до 13:30 

Помоћно-техничко 

особље 

од понедељка до петка 

6:30 - 14:30 и 13:00 - 21:00 
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УЏБЕНИЦИ И УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТИ  

Уџбеник је основно дидактички обликовано наставно средство, у било ком облику или 

медију, које се користи у образовно-васпитном раду у школи за стицање знања, 

вештина, формирање ставова, подстицање критичког размишљања, унапређења 

функционалног знања и развој интелектуалних и емоционалних карактеристика 

ученика и полазника, чији су садржаји утврђени планом и програмом наставе и учења 

и који је одобрен у складу са овим законом. 

Уџбенички комплет чини уџбеник и друго наставно средство за одређени предмет, 

програм или активност, односно наставну област или модул (у даљем тексту: предмет) 

у одређеном разреду. 

Уџбеник и уџбенички комплет  може да садржи и електронски додатак, који помаже 

ученику у самосталном савладавању, провери и проширивању знања, вештина и 

ставова или као подстицај за креативни рад и који је одобрен у складу са овим законом. 

Утврђени су следећи уџбеници и уџбенички комплети  који се користе у настави у 

школској 2019/2020. 

                                                   ПРВИ РАЗРЕД 

 Назив 

премет 

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника 

писмо 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

,,ЕДУКА― 
Нови Буквар, радни уџбеник 

Наставни листови уз Нови Буквар 

Читанка 1 

МАТЕМАТИКА 

 

,,ЕДУКА― 

Математика 1а, радни уџбеник  

 ,,ЕДУКА― 

Математика 1б, радни уџбеник  

СВЕТ ОКО НАС ,,ЕДУКА― 

Свет око нас 1, радни уџбеник 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

,,ЕДУКА― 
Музичка сликовница 1, радни 

уџбеник са ЦД-ом 

Радна свеска 
ЕНГЛЕСКИ  

ЈЕЗИК 

 „ ДАТА 

СТАТУС‖ 

СМАРТ ЈУНИОР 1, енглески језик за 

први разред основне коле, уџбеник са 

електронским додатком 
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                                  ДРУГИ РАЗРЕД 

                                                                    
Назив премет Назив 

издавача 

Наслов уџбеника 

писмо 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

,,ЕДУКА― 

Читанка за други разред    

Мирела 

Манојловић, 

Снежана 

Бабуновић 

Радна свеска   

Мирела 

Манојловић, 

Снежана 

Бабуновић 

Поуке о језику   
Моња 

Јовић,Ивана Јухас 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

,,ЕДУКА― 

Латиница 

Ивана 

Јухас,Јасмина 

Игњатовић 

МАТЕМАТИКА 

 

,,ЕДУКА― 
Математика 2а, радни 

уџбеник  

Ивана Јухас 

 ,,ЕДУКА― 
Математика 2б, радни 

уџбеник  

Ивана Јухас 

СВЕТ ОКО НАС ,,ЕДУКА― 
Свет око нас 2а, радни 

уџбеник 

Мирела 

Манојловић, 

Бранкица Ђурић 
 ,,ЕДУКА― 

Свет око нас 2б, радни 

уџбеник 

Мирела 

Манојловић, 

Бранкица Ђурић 
МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

,,ЕДУКА― 
Музичка вртешка,  

радни уџбеник са ЦД-ом 

Мирјана Смрекар 

Станковић, 

Соња Цветковић 
ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

,,ЕДУКА― 

Ликовна култура 

Мариа Бузаши 

Марганић,Зита 

Бузаши 
ЕНГЛЕСКИ  

ЈЕЗИК  „ ДАТА 

СТАТУС‖ 

СМАРТ ЈУНИОР 2, 

енглески језик за други  

разред основне коле, 

уџбеник са електронским 

додатком 

Mitchell-Marineli 

Malkogianni 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 

   

 

ПРЕДМЕТ УЏБЕНИК АУТОРИ 
ИЗДАВАЧ 

СРПСКИ 
Читанка 3 

Весна Шојић, 

Мира Касаповић 
БИГЗ 

ЈЕЗИК Српски језик 3, уџбеник Ана Пејовић БИГЗ 

  

Српски језик 3, наставни листови 

  

Весна Шојић, 

Мира 

Касаповић, Ана 

Пејовић 

БИГЗ 

 

   

  

МАТЕМАТИКА 

  

Математика 3  радна свеска- 

уџбеник 1 део 

Мирјана 

Јовановић 

Лазић, Дијана 

Дрндаревић 

БИГЗ 

Математика 3 радна свеска-

уџбеник 2 део 

Мирјана 

Јовановић 

Лазић, Дијана 

Дрндаревић 

БИГЗ 

ПРИРОДА И  

Природа и друштво 3, уџбеник 

Сања Благданић, 

Зорица 

Ковачевић, 

Славица Јовић, 

Александар 

Петровић 

БИГЗ 

ДРУШТВО 

Природа и друштво 3, радна 

свеска 

Сања Благданић, 

Зорица 

Ковачевић, 

Славица Јовић, 

Александар 

Петровић 

БИГЗ 

  

МУЗИЧКО 
Распевано дете 3, уџбеник + ЦД 

  

Марија Гаљевић 

  БИГЗ 
  

ЛИКОВНО 

 

 

 

Ликовна култура за трећи разред 

основне школе - уџбеник 

Мирјана 

Живковић 
Креативни 

центар 

Ликовна култура за трећи разред 

основне школе - радни листови и 

материјал за рад уз уџбеник 

Мирјана 

Живковић 

Креативни 

центар 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

Family and Friends 1 – udžbenik  N Logos 

Family and Friends 1 – r.sveska  N Logos 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
 

ПРЕДМЕТ УЏБЕНИК АУТОР ИЗДАВАЧ 

СРПСКИ Читанка 4 
Мирјана Ј. 

Аранђеловић 
БИГЗ 

ЈЕЗИК Српски језик 4, уџбеник 
Мирјана Ј. 

Аранђеловић 
БИГЗ 

  

Српски језик 4, наставни листови 
  

Мирјана Ј. 

Аранђеловић, 

Миленија 

Петровић 
  

БИГЗ 

  

  

  Математика 4, уџбеник (1. и 2. 

део) 

Математика 4, радна свеска 

Мирјана 

Максимовић 

Мирјана 

Максимовић 

  

БИГЗ 
МАТЕМАТИКА 

  
Математика 4, уџбеник (1. и 2. 

део) 

Мирјана 

Максимовић 
БИГЗ  

  

  
Природа и друштво 4, уџбеник 

С.Благданић, З. 

Ковачевић, С. 

Јовић, М.Тадић 

  

БИГЗ  
ПРИРОДА 

И ДРУШТВО Природа и друштво 4, радна 

свеска 

С.Благданић, З. 

Ковачевић, С. 

Јовић, М.Тадић  

 БИГЗ  

  
  

МУЗИЧКО 
Распевано дете 4, уџбеник + ЦД 

Марија Гаљевић, 

Мирјана 

Јовановић Лазић 
БИГЗ 

  

ЕНГЛЕСКИ 

Family and Friends 2 – 

udžbenik 

 
N Logos  

JEЗИК 
Family and Friends 2 – r.sveska 

 
N Logos  
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ПЕТИ РАЗРЕД 

Назив предмета Назив издавача Наслов уџбеника 

писмо 

Име/имена аутора 

 

 

СРПСКИ 

ЈЕЗИК 

 

 

 

„KLETT” 

 

 

 

Читанка „Расковник” 
 за за пети разред основне 

школе, 
ћирилица 

Зона Мркаљ, 

Зорица Несторовић 

Граматика  
за пети разред основне 

школе, 
ћирилица 

Весна Ломпар 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

 

,,KLETT“ 

 

 
Математика  

Уџбеник за пети разред 
основне школе; ћирилица 

Небојша 
Икодиновић, 

Слађана 
Димитријевић 

Математика 
Збирка задатака за пети 
разред основне школе 

ћирилица 

Бранислав Поповић, 
Марија Станић, 

Сања Милојевић, 
Ненад Вуловић 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

 

 

„DATA STATUS” 

TO THE TOP PLUS 1 

Енглески језик за пети 
разред основне школе, 

пета година учења, 
уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска, 
аудио ЦД), latinica 

 

        Х. Мичел, 

Марилени 
Малкогиани 

НЕМАЧКИ 

ЈЕЗИК 

 

„DATA STATUS” 

 

PRIMA PLUS A1 
 Немачки језик за пети 

разред основне школе, прва 
година учења; уџбенички 
комплет (уџбеник, радна 

свеска, аудио ЦД) 

Фредерика Јин, 
Луц Рохрман, 

Милена Збранкова 

ИНФОРМАТИКА 

И РАЧУНАРСТВО 

 

„БИГЗ школство” 
Информатика и 
рачунарство 5 

 Уџбеник за пети разред 
основне школе, 

ћирилица 

Марина Петровић, 

Јелена Пријовић, 

Зорица Прокопић 

ИСТОРИЈА  

„DATA STATUS” 

 

Историја 5  
Уџбеник са одабраним 

историјским изворима за 
пети разред основне школе 
са електронским додатком 

Никола Бацетић, 

Немања Цвитковац 

ГЕОГРАФИЈА  

“НОВИ ЛОГОС “ 

 

Географија 5,уџбеник за 
пети раѕред основне школе, 

ћирилица 

Марко Јоксимовић 

БИОЛОГИЈА  

 

„ГЕРУНДИЈУМ” 

 
Биологија 5 

За пети разред основне 
школе 

ћирилица 

др Тијана 

Прибићевић, 

др Томка 

Миљановић, 

Славица Нинковић, 

мр Весна 

Миливојевић 
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МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 
„НОВИ ЛОГОС” 

 

Музичка култура 5 
Уџбеник за пети разред 

основне школе, 
ћирилица 

Александра Пладин, 

Драгана Михајловић 

Бокан 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА 
„ЕДУКА” 

Техника и технологија 
за пети разред основне 

школе, уџбенички комплет 
(уџбеник, материјал за 

конструкторско 
моделовање); 

ћирилица 

Зоран Д. Лапчевић 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

 

 

,,БИГЗ школство“ 

 

Ликовна култура 5 
ћирилица 

Миливој Мишко 

Павловић 
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                         ШЕСТИ  РАЗРЕД 

 
ПРЕДМЕТ УЏБЕНИК АУТОР ИЗДАВАЧ 

СРПСКИ 

Српски језик и 

књижевност за шести 

разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Зона Мркаљ, 

Зорица Несторовић 

 

 

 

KLETT 

 

ЈЕЗИК 

Извор, Читанка за шести 

разред основне школе 

  

Граматика 6, уџбеник за 

шести  разред основне 

школе 

Весна Ломпар 

МАТЕМАТИКА 

Математика, уџбеник за 

шести разред основне 

школе; 

ћирилица 

Небојша Икодиновић, 

Слађана Димитријевић 
KLETT 

 

Математика 6, збирка 

задатака са решењима за 

шести разред основне школе 

Б.Поповић, М.Станић,  

С. Милојевић, 

Н.Вуловић 

KLETT 

ИСТОРИЈА 

Историја 6 ‒ уџбеник са 

одабраним историјским 

изворима за шести разред 

основне школе; 

ћирилица 

 

др Александар 

Узелац,Немања 

Цвитковац,Миломир 

Максимовић 

„DATA 

STATUS” 

ГЕОГРАФИЈА  

Географија 6, уџбеник 

географије за шести разред 

основне школе 

Снежана Вујадиновић, 

Рајко Голић, 

Дејан Шабић 

,,НОВИ 

ЛОГОС ” 

 БИОЛОГИЈА 

Биологија 6, за 6. разред 

основне школе 

Т.Лазаревић, В. 

Миливојевић, Т. 

Миљановић Тијана 

Прибићевић,  

„ГЕРУНДИЈУМ” 

 

Радна свеска из биологије 6, 

за 6. разред основне школе 

Т.Лазаревић, 

В.Миливојевић, 

Т.Миљановић Тијана 

Прибићевић,  

„ГЕРУНДИЈУМ” 
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ФИЗИКА 

Физика , уџбеник, за шести 

разред основне школе; 

ћирилица 

Нада Станчић 

 

„ЕДУКА” 

Збирка задатака Јован Лазић 

ТЕХНИКА  

И  

ТЕХНОЛОГИЈА 

Техника и технологија за 

шести разред основне школе 

уџбенички комплет(уџбеник 

и материјал за 

конструкторско обликовање) 

ћирилица 

Зоран Д. Лапчевић 
„ЕДУКА” 

ИНФОРМАТИКА  

И 

РАЧУНАРСТВО 

Информатика и 

рачунарство 6 

Уџбеник за шести разред 

основне школе 

Марина Петровић, 

Јелена Пријовић, 

Зорица Прокопић 

,,БИГЗ“ 

МУЗИЧКА  

КУЛТУРА 

Музичка култура 6, 

уџбеник за шести разред 

основне школе 

Александра Паладин, 

Драгана 

Михајловић 

Бокан 

,,НОВИ 

ЛОГОС ” 

 

 

 

 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

Ликовна култура 6, 

уџбеник 

Миливоје Мишко 

Павловић 

,,БИГЗ 

школство“ 

 

 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК To the top plus 2 - уџбеник 

H.Q.Mitchell, Marileni 

Malkogianni 

,,DATA 

STATUS” 

 
To the top plus 2- радна 

свеска 

H.Q.Mitchell, Marileni 

Malkogianni  

,,DATA 

STATUS” 

НЕМАЧКИ 

JEЗИK 

Nemački jezik Prima 

А12 

Уџбенички 

комплет(уџбеник 

ЦД,радна свеска) 

 
 
Frederic Jin 
Luca Rormana 

,,DATA 

STATUS” 
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                                                          СЕДМИ  РАЗРЕД 
 

    

ПРЕДМЕТ УЏБЕНИК АУТОР ИЗДАВАЧ 

СРПСКИ 

„Ризница речи” 

Наташа 

Станковић 

Шошо Klett 

ЈЕЗИК 

„Граматика 7”, српски језик 

за седми разред основне 

школе 

Весна Ломпар 

Klett 

  

Радна свеска уз уџбенички 

комплет, српски језик за 

седми разред основне школе 

Весна Ломпар, 

Наташа 

Станковић 

Шошо 

Klett 

  

„Математика 7”, уџбеник за 

7 разред основне школе 

Небојша 

Икодиновић, 

Слађана 

Димитријевић 

Klett 

МАТЕМАТИКА „Математика 7”, збирка 

задатака са решењима за 

седми разред основне школе 

Сања 

Милојевић, 

Ненад Вуловић 
Klett 

  

Историја 7, уџбеник 

А.Петровић, 

В.Лучић, П. 

Петровић БИГЗ 

ИСТОРИЈА 

Историја 7, радна свеска 

А.Петровић, 

В.Лучић, П. 

Петровић БИГЗ 

  

„Географија 7”, уџбеник  

Д.Шабић, 

С.Вујадиновић, 

М.Милинчић 
Нови Логос 

ГЕОГРАФИЈА 
„Географија 7”, радна 

свеска  

С.Вујадиновић, 

Д.Шабић, И. 

Адамов 
Нови Логос 

  

Биологија 7, уџбеник 

М. Топић, Т. 

Миљановић, 

Т.Лазаревић 

Герундијум 

БИОЛОГИЈА 
Радна свеска из биологије 7 

С. Нинковић, 

Т. Миљановић 
Герундијум 

  

Физика 7  уџб са збирком 

задатака 

Душко Латас, 

Антун Балаж Нови Логос 

ФИЗИКА 

Збирка физика 7 

Б. Јовановић, 

Срђан Зрнић Нови Логос  

  

Хемија 7 уџбеник 

др Ј.Адамов, 

Н. Макивић, 

С.Олић 

Герундијум 

ХЕМИЈА Лабораторијске вежбе са 

задацима из хемије за 7. 

разред основне школе 

др Ј.Адамов, 

Н. Макивић, 

С.Олић 

Герундијум 
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ТЕХНИКА И  

ТЕХНОЛОГИЈА 

Техничко и информатичко  

образовање 7  

Уџбеник 

В. Сајферт, 

И.Тасић, М. 

Петровић 
ЈП ЗУ 

ИНФОРМАТИКА 

И РАЧУНАРСТВО 

Информатика и рачунарство 7, 

уџбеник 

Никола Клем, 

Небојша 

Лазовић 

 
БИГЗ школство 

МУЗИЧКА  

КУЛТУРА 

Музичка култура 

Уџбеник за седми разред 

основне школе 

Александра 

Паладин, 

Драгана 

Михајловић-

Бокан 

Нови Логос 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА Ликовна култура 7 

Јован 

Глигоријевић БИГЗ  

ЕНГЛЕСКИ Engleski jezik Plus 3 

H.Q.Mitchell, 

Marileni 

Malkogianni 
Нови Логос  

JEZIK 
Radna sveska engleski  
Plus 3 

H.Q.Mitchell, 

Marileni 

Malkogianni  
 Нови Логос 

НЕМАЧКИ Nemački jezik Prima 3 
 
 
Frederic Jin 
Luca 
Rormana 

Data Status 

JEЗИK 
R.sveska za nemački  
Prima 3 Data Status 
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                                             ОСМИ  РАЗРЕД 
 

ПРЕДМЕТ УЏБЕНИК АУТОР ИЗДАВАЧ 

СРПСКИ 

„Речи мудрости”, читанка за осми 

разред основне школе 

З.Несторовић, 

З.Грушановић 
Клет 

ЈЕЗИК 

„Граматика 8”, српски језик за 8. 

разред основне школе Весна Ломпар 
Клет 

  

„Српски језик 8”, радна свеска уз 

уџбенички комплет за осми разред 

основне школе 

В. Ломпар , 

З.Несторовић, 

З.Грушановић 

Клет 

МАТЕМАТИКА 

„Математика 8”, уџбеник за осми 

разред основне школе 

Н.Икодиновић, 

С.Димитријевић 
Клет 

 

Математика 8, збирка задатака са 

решењима за осми разред основне 

школе 

Б.Поповић, 

С.Милојевић, 

Н.Вуловић 

Клет 

ИСТОРИЈА 

„Историја 8”, уџбеник историје за 

8.разред основне школе са 

тематским атласом 

Предраг Симић, 

Ивана Петровић 
Нови Логос 

ГЕОГРАФИЈА 

„Географија 8”, уџбеник 

географије за 8. разред основне 

школе 

Слободан 

Зрнић, Наташа 

Бировљев 
Нови Логос 

„Географија 8”, радна свеска из 

географијe за 8. разред основне 

школе 

Слободан 

Зрнић, Иван 

Матејић 
Нови Логос 

  

Биологија 8, за 8. разред основне 

школе 

В.Матановић, 

М.Станковић Герундијум  

БИОЛОГИЈА Радна свеска из биологије 8, за 8. 

разред основне школе 

Славица 

Нинковић Герундијум   

ФИЗИКА 

„Физика 8”, уџбеник са збирком 

задатака и лабораторијским 

вежбама за 8. разред основне 

школе 

Д.Поповић, 

М.Богдановић, 

А.Кандић 
Нови Логос 

„Физика 8”, збирка задатака из 

физике за осми разред основне 

школе 

Д.Поповић, 

М.Богдановић, 

А.Кандић 
Нови Логос 

  

Хемија 8 Уџбеник 

др Ј.Адамов, 

Р.Ђурђевић, мр 

С.Каламковић 

Герундијум 

ХЕМИЈА 

Збирка са лабор вежбама хемија 8 

др Ј.Адамов, мр 

С.Каламковић, 

Р.Ђурђевић 

Герундијум 

ТЕХНИЧКО И 

ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Техничко и информатичко 8  

Уџбеник 

В. Сајферт, 

И.Тасић, М. 

Петровић 

ЈП ЗУ 

Радна свеска  за ТО 8 В. Сајферт, ЈП ЗУ 
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И.Тасић, М. 

Петровић 

МУЗИЧКА  

КУЛТУРА 
Музичка култура 8 

А. Паладин, 

Д.Михајловић-

Бокан 

Нови Логос 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА Ликовна култура 8  

Јован  

Глигоријевић 
Нови Логос  

ЕНГЛЕСКИ 
Engleski jezik Plus 4 

H.Q.Mitchell, 

Marileni 

Malkogianni 
Нови Логос   

JEZIK 
Radna sveska engleski Plus 4 

H.Q.Mitchell, 

Marileni 

Malkogianni  
 Нови Логос  

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
Nemački jezik Prima 4 

 
 
Frederic Jin 
Luca Rormana 

Data Status 

 
R.sveska za nemački Prima 4 

 

Data Status 
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Распоред дежурства наставника предметне 

наставе у школској 2019/20. 
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Распоред дежурства наставника мењаће се у односу на промену распореда часова. 
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Распоред дежурства наставника разредне 

наставе  

у школској 2019/20. 

(прво полугодиште) 
Разредна настава  

Парна смена(први и трећи разред) 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

 

Зоран Бошњак 

1.и 3.недеља улаз 

2. и 4.недеља двориште 

Невенка Новчић 

Мамула 

2.и 4.недеља улаз 

1. и 3.недеља двориште 

Маја 

Продановић 

спрат 

 

 

Борислава 

Јојкић 

1.и 3.недеља улаз 

2. и 4.недеља двориште 

Душанка  

Баришић 

2.и 4.недеља улаз 

1. и 3.недеља двориште 

Маријана Стојић 

спрат 

 

Ирена 

Павловић 

Марковић 

1.и 3.недеља улаз 

2. и 4.недеља 

двориште 

Нина Вериш 

Станимиров 
2.и 4.недеља улаз 

1. и 3.недеља 

двориште 

спрат 

Снежана 

Вучуровић 

 

 

Гордана  

Живковић 

 1.и 3.недеља улаз 

2. и 4.недеља 

двориште  

Јасна Џуџар 

2.и 4.недеља улаз 

1. и 3.недеља 

двориште 

Наташа 

Пралица  

спрат 

 

Биљана 

Кривокућа 

1.и 3.недеља улаз 

2. и 4.недеља двориште  

Горана 

Мраковић 

2.и 4.недеља улаз 

1. и 3.недеља двориште 

Александра 

Матић Телечки 

спрат 

 

Разредна настава 

Непарна смена (други и четврти разред) 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

 

Жељка 

Малетић 

Мушицки 

1.и 3.недеља улаз 

2. и 4.недеља двориште 

Ивана Драгин 

2.и 4.недеља улаз 

1. и 3.недеља двориште 

Сања 

Станковић 

спрат 

 

 

 

 

Весна Пешић 
1.и 3.недеља улаз 

2. и 4.недеља двориште 

Биљана Папић 
2.и 4.недеља улаз 

1. и 3.недеља двориште 

Гордана 

Хајдуковић 

спрат 

 

 

Јасмина 

Булатовић 
1.и 3.недеља улаз 

2. и 4.недеља двориш. 

Милица Матић 

2.и 4.недеља улаз 

1. и 3.недеља двориш. 

Тамара 

Киселица 
спрат 

 

 
Марјана 

Михајловић 

1.и 3.недеља улаз 

2. и 4.недеља двориш. 
Александра 

Мишковић  

2.и 4.недеља улаз 

1. и 3.недеља двориш 

спрат 

Данијела Аџић 

 

 

Бранислава 

Недић 
   1.и 3.недеља улаз 

 2. и 4.недеља двориш. 
Петар Недић 

2.и 4.недеља улаз 

1. и 3.недеља двориш 
спрат 

Мирослава 

Николић 
 

*Распоред дежурства наставника се мења у зависности од промене распореда. 
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РАДНИЦИМА ШКОЛЕ  

2018//19. ГОДИНА 

РУКОВОДЕЋИ КАДАР 

Бр. Име и презиме Звање 

Степен 

стручне 

спреме 

Радно место 

1. ОЛИВЕР СТОЈАНОВИЋ 
мастер професор физичког 

васпитања и спорта 

VII 
директор 

2. ТОРБИЦА СУНЧИЦА професор разредне наставе VII помоћник директора 
 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

Бр. Име и презиме Звање 

Степен 

стручне 

спреме 

Радно место 

1. ЛАЗИЋ  СРЕЋКО дипломирани психолог VII психолог 

2. СТЕФАНОВИЋ ГОРДАНА професор педагогије VII педагог 

3. БАРИШИЋ ВЕСНА дипломирани психолог VII психолог 

3. СРДИЋ ВЕРА професор разредне наставе VII библиотекар 

4. ЕЛЕОНОРА ОПАЧИЋ професор српског језика VII библиотекар 
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РАЧУНОВОДСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

Бр. Име и презиме Звање 

Степен 

стручне 

спреме 

Радно место 

1. ШОМОЂИ СНЕЖАНА дипломирани правник VII секретар 

2. КОЗАРЧИЋ НИКОЛА дипл.економиста VII шеф рачуноводства 

3. ЂУРИЧИЋ  ГОРДАНА правни техничар 
IV административно-

финансијски радник 

4. ХОШЕК ЈЕЛЕНА грађевински техничар 
IV административно-

финансијски радник 
 

НАСТАВНИ КАДАР 

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

Бр. Име и презиме наставника Звање наставника 

Степен 

стручне 

спреме 

Радно место 

Предмет који 

наставник 

предаје 

1. ДРАГИН ИВАНА професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

2. БОШЊАК ЗОРАН професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

3. БУЛАТОВИЋ ЈАСМИНА професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

4. ЖИВКОВИЋ ГОРДАНА професор разредне наставе VII наставник разредна настава 
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Бр. Име и презиме наставника Звање наставника 
Степен 

стручне 

спреме 

Радно место 

Предмет који 

наставник 

предаје 

5. ЈОЈКИЋ БОРИСЛАВА професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

6. КИСЕЛИЦА  ТАМАРА професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

7. KРИВОКУЋА БИЉАНА професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

8. МАЛЕТИЋ МУШИЦКИ ЖЕЉКА професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

9. МАМУЛА НОВЧИЋ НЕВЕНКА професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

10. МРАКОВИЋ  ГОРАНА професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

11. НЕДИЋ БРАНИСЛАВА професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

12. НЕДИЋ ПЕТАР професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

13. ПАВЛОВИЋ МАРКОВИЋ ИРЕНА професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

14. ПАПИЋ БИЉАНА професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

15. ПЕШИЋ ВЕСНА 
наставник  разредне 

наставе 
VI наставник разредна настава 

16. ПРОДАНОВИЋ МАЈА професор разредне наставе VII наставник разредна настава 
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Бр. Име и презиме наставника Звање наставника 
Степен 

стручне 

спреме 

Радно место 

Предмет који 

наставник 

предаје 

17. СТОЈИЋ МАРИЈАНА професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

18. СТОКИЋ САЊА професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

19. ЛУКИЋ ЈЕЛЕНА 
наставник  разредне 

наставе 
VI наставник разредна настава 

20. ЏУЏАР ЈАСНА професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

21. СТАНИМИРОВ ВЕРИШ  НИНА професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

22. БАРИШИЋ ДУШАНКА професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

23. ХАЈДУКОВИЋ ГОРДАНА професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

24. МАТИЋ МИЛИЦА професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

25. МАТИЋ ТЕЛЕЧКИ АЛЕКСАНДРА професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

26.  МИХАЈЛОВИЋ МИРЈАНА професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

27.  НИКОЛИЋ МИРОСЛАВА професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

28.  МИШКОВИЋ АЛЕКСАНДРА професор разредне наставе VII наставник разредна настава 
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Бр. Име и презиме наставника Звање наставника 
Степен 

стручне 

спреме 

Радно место 

Предмет који 

наставник 

предаје 

29.  СТАНКОВИЋ САЊА професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

30.  ВУЧУРОВИЋ СНЕЖАНА професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

31. ДРАГАНА ТРИФУНОВИЋ професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

32. ДУШАН КОСАНОВИЋ професор разредне наставе VII наставник разредна настава 

 

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 

 

Бр. Име и презиме наставника Звање наставника 
Степен 

стручне 

спреме 

Радно место 

Предмет који 

наставник 

предаје 

1. АНДРИН ДРАГОСЛАВ 
професор српског језика и 

књижевности 
VII наставник српски језик 

2. АТАНАСКОВИЋ АЛЕКСАНДАР 
професор технике и 

информатике 
VII наставник 

техничко 

васпитање 

3. АЏИЋ СОЛДАТ ДАНИЈЕЛА 
професор енглеског језика 

и књижевности 
VII наставник енглески језик 

4. БИБЕР СВЕТЛАНА професор музичке културе VII наставник 
музичка  

култура 
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Бр. Име и презиме наставника Звање наставника 
Степен 

стручне 

спреме 

Радно место 

Предмет који 

наставник 

предаје 

5. МАКСИЋ БИЉАНА 
мастер професор 

информатике и технике 
VII наставник 

техничко  и 

инфор. образ. 

6. БЕГОВИЋ АЊА мастер физике VII наставник физика 

7. ДРАГАНА ИСАК дипломирани педагог VII наставник 
грађанско 

васпитање 

8. ИГЊАТИЋ НЕВЕНКА дипломирани географ  VII наставник географија 

9. БАЊАЦ  МИТАР 
професор физичког 

васпитања 
VII наставник 

физичко 

васпитање 

10. ПРОЛЕ АНА дипломирани  географ VII наставник географија 

11. ВОЈНАК ВЕРА професор музичке културе VII наставник 
музичка  

култура 

12. ЉИЉАНА ФИЛИПОВИЋ дипломирани биолог VII наставник биологија 

13. БОГОСАВЉЕВИЋ БРАНКА  професор математике VII наставник математика 

14. ВУЛИКИЋ МИРЈАНА 
професор енглеског језика 

и књижевности 
VII наставник енглески језик 

15. ИВАН  ЈАНЕШ  професор математике VII наставник математика 

16. ДАДИЋ ФЛОРИКА професор физике VII наставник физика 

17. ДРАГАН НАТАЛИА дипломирани математичар VII наставник математика 

18. ИЛИЋ СЛОБОДАНКА 
 професор техничког 

образовања 
VII наставник 

техничко  и 

инфор. образ. 
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Бр. Име и презиме наставника Звање наставника 
Степен 

стручне 

спреме 

Радно место 

Предмет који 

наставник 

предаје 

19. ЈЕЗДИМИРОВИЋ ДРАГИЦА наставник хемије VI наставник хемија 

20. БУГАРИН МИЉАН 
професор техничког 

образовања 
VII наставник 

техничко  и 

инфор. образ. 

21. КАЛАМКОВИЋ СНЕЖАНА доктор методике хемије VIII наставник хемија 

22. КАЊУХ ВЛАДИМИР магистар информатике VII-2 наставник информатика 

23. СУДАРОВ ЉИЉАНА професор историје VII наставник историја 

24. 
КНЕЖЕВИЋ МАРЈАНОВИЋ 

САНДРА 

професор немачког језика 

и књижевности 
VII наставник немачки језик 

25. КОВАЧЕВИЋ БОЖИДАР професор физике VII наставник физика 

26. КОЉЕВИЋ  ВОЈИСЛАВА 
професор енглеског језика 

и књижевности 
VII наставник енглески језик 

27. ЛАЛИЋ ЈЕЛЕНА  дипломиарни теолог VII наставник веронаука 

28. ЛУЖАЈИЋ ДРАГАНА 
професор енглеског језика 

и књижевности 
VII наставник енглески језик 

29. МАРЈАНОВИЋ МИРЈАНА професор математике VII наставник математика 

30. МАРЦИКИЋ  НАТАША професор математике VII наставник математика 
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Бр. Име и презиме наставника Звање наставника 
Степен 

стручне 

спреме 

Радно место 

Предмет који 

наставник 

предаје 

31. МИЛОЈКОВИЋ  СНЕЖАНА дипломирани математичар VII наставник математика 

32. 
МИЛОСАВЉЕВИЋ ПАСКАШ 

ГОРДАНА 

професор немачког језика 

и књижевности 
VII наставник немачки језик 

33. МИЉАНИЋ БОРИСАВ 
професор физичког 

васпитања 
VII наставник 

физичко 

васпитање 

34. МИЉАНИЋ СНЕЖАНА професор географије VII наставник географија 

35. КОВАЧЕВИЋ  АЛЕКСАНДРА професор музике VII наставник музичка култура 

36. ВЕЉКОВИЋ ТАТЈАНА 
професор физичког 

васпитања 

VII 
наставник 

физичко 

васпитање 

37. МРКШИЋ ЗОРИЦА 
професор српског језика  

и књижевности 
VII наставник српски језик 

38. 
НИКОЛИНА КОЊЕВИЋ 

МИЛОШЕВИЋ 
 доктор књижевних наука VIII наставник српски језик 

39. ПОЗНИЋ ДЕЈАН професор историје VII наставник историја 

40. ПРАЛИЦА НАТАША 
професор енглеског језика 

и књижевности 
VII наставник енглески језик 

41. ПРЕКРПОВИЋ ВЕСНА професор хемије VII наставник хемија 

42. РАДИН КРСТИЊА 
дипломирани сликар и 

професор лик.културе 
VII наставник ликовна култура 
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Бр. Име и презиме наставника Звање наставника 
Степен 

стручне 

спреме 

Радно место 

Предмет који 

наставник 

предаје 

43. РЕЏЕК  ГЕОРГ 
магистар уметности и 

сликар 
VII-2 наставник ликовна култура 

44. РОЖМАРИЋ ТОМИСЛАВ 
професор физичког 

васпит.дипл.тренер рук. 
VII наставник 

физичко 

васпитање 

45. СИМИЋ ЈЕЛЕНА 
професор немачког језика 

и књижевности 
VII наставник немачки језик 

46. СИМИН МАРИЈА 
професор енглеског језика 

и књижевности 
VII наставник енглески језик 

47. НОВАЧИЋ ВАЛЕНТИН 
професор информатике и 

технике 
VII наставник информатика 

48. СТОЈИЋ ЖЕЉКО професор историје VII наставник историја 

49. ТАНАЦКОВИЋ ПРЕДРАГ 
професор физичког 

васпитања 
VII наставник 

физичко 

васпитање 

50. ТИР БОРЉА МАРИЈА 
доктор лингвистичких 

наука 
VIII наставник српски језик 

51. ТОКИН МАРИНА 
магистар књижевних 

наука 
VII-2 наставник српски језик 

52. ДЕВИЋ ДРАГАНА професор биологије VII наставник биологија 

53. МЕДВЕЂ САМУЕЛ професор словачког језика VII наставник словачки језик 

54. САЊА СТАРЧЕВИЋ  теолог VII наставник 

верска  настава 

(католички 

вјеронаук) 
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Бр. Име и презиме наставника Звање наставника 
Степен 

стручне 

спреме 

Радно место 

Предмет који 

наставник 

предаје 

55. ХЕРУБЕЛ  ОТИЛИЈА професор биологије VII наставник биологија 

56. РAДМИЛА ЛАЦКОВИЋ 
професор књижевности и 

српског језика 
VII наставник српски језик 

57. МАРИЈА МИРОВИЋ  теолог VII наставник верска  настава 

58. ЈАКОВЉЕВ ОЉА професор русинског језика VII наставник русински језик 

59. МАШИЋ ДРАГАНА  дипломирани теолог VII наставник верска  настава 

60. ГОБОР ЖЕЉКА 
професор књижевности и 

српског језика 
VII наставник српски језик 

61. ТОМАШ ФИШЕР професор мађарског језика VII наставник мађарски језик 

62. ПЕТРОВИЋ СРБА 
 дипломирани инжињер 

електротехнике 
VII наставник  информатика 
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ПРЕДМЕТНОЈ  НАСТАВИ    
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ПОМОЋНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

 

Бр. Име и презиме Звање Радно место у школи 

1. АЛЕКСИЋ СВЕТЛАНА трговачки помоћник помоћно-техничко особље - спремачица 

2. БИКАРЕВИЋ ВЕСНА хигијеничар помоћно-техничко особље - спремачица 

3. 
БЛАГОЈЕВИЋ 

СЛАЂАНА 
хигијеничар помоћно-техничко особље - спремачица 

4. ЂУРИЋ СЛАЂАНА продавац помоћно-техничко особље - спремачица 

5. ЏАКУЛА  РУЖА трговачки помоћник помоћно-техничко особље - спремачица 

6. ИГИЋ ТОМИСЛАВ кувар Кувар 

7. ЈОВАНОВИЋ НЕЂО столар занатлија мајстор - домар 

8. ЈУРАСОВИЋ СЛАВКА хигијеничар помоћно-техничко особље - спремачица 

9. КНЕЖЕВИЋ СУЗАНА трговачки помоћник помоћно-техничко особље - спремачица 

10. КОЈИЋ БИСЕРКА еколошки техничар помоћно-техничко особље - спремачица 

11. НИКОЛИЋ МАРИНИКА техничар електроничар помоћно-техничко особље - спремачица 

12. ПОПОВИЋ МИЛАН електро техничар мајстор - домар 

13. НОВАЧИЋ КСЕНИЈА  хигијеничар помоћно-техничко особље - спремачица 

14. НОВАКОВИЋ ТАМАРА трговачки помоћник помоћно-техничко особље - спремачица 

15. ПОПОВИЋ СВЕТЛАНА хигијеничар помоћно-техничко особље - спремачица 

16. САРЧЕВ САЊА хигијеничар помоћно-техничко особље - спремачица 

17. ВУЈКОВ КАТИЦА књиговезац помоћно-техничко особље - спремачица 

18. ПОПОВ  ДУШАНКА хигијеничар  помоћно-техничко особље - спремачица 

19. ЖИВКОВИЋ  МИЉКА хигијеничар помоћно-техничко особље - спремачица 

20. РАДОЈЕВИЋ СВЕТЛАНА  прехрамбени техничар помоћно-техничко особље - спремачица 
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 ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА ПО РАЗРЕДИМА 
ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА У  I  РАЗРЕДУ 

Ред. 

број 
Назив предмета 

Фонд часова 
Свега 

часова 

Број ученика 

Недељни Годишњи 
Одељење 

1 

Одељење 

2 

Одељење 

3 

Одељење 

4 

Одељење 

5 

Одељење 

6 

Одељење 

7 

Свега 

ученика 

ОБАВЕЗНИ   

1. Српски језик 5 180 1260 32 30 30 33 31 31 32 219 

2. Енглески језик 2 72 504 32 30 30 33 31 31 32 219 

3. Математика 5 180 1260 32 30 30 33 31 31 32 219 

4. Свет око нас 2 72 504 32 30 30 33 31 31 32 219 

5. Природа и друштво / / / / / / / / / / / 

6. Ликовна култура  1 36 252 32 30 30 33 31 31 32 219 

7. Музичка култура 1 36 252 32 30 30 33 31 31 32 219 

8. Физичко васпитање 3 108 756 32 30 30 33 31 31 32 219 

ИЗБОРНИ  

9. Верска настава 1 36 252 19 15 20 21 20 18 17 140 

10. Грађанско васпитање 1 36 252 13 15 10 12 11 13 15 79 

11. 

Mатерњи језик са ел. 

националне културе 

Словачки језик 

2 72 504 / 2 1 2 1 1 1 8 

12. 
Mатерњи језик са ел.  

Русински језик 
2 72 504 1 2 1/ 2 1 1 1 9 

13. 

Mатерњи језик са ел. 

националне културе 

Мађарски језик 

2 72 504 / 2 / 1 / / / 3 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 Пројектна настава 1 36 252 32 30 30 33 31 31 32 219 

14. Допунска  настава 1 36 252 / / / / / / / / 

15. Додатна настава / / / / / / / / / / / 

16. Слободна активност 1-2  36- 72 252-504  / / / / / / / / 

17. 
Час одељењског 

старешине 
1 36 252 32 30 30 33 31 31 32 219 

Број ученика који похађају допунску наставу  и слободне активности утврђује се на основу пореба, интересовања и афинитета ученика после одређеног периода и број се накнадно 

утврђује. 
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ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА У II РАЗРЕДУ 

Ред. 

број 
Назив предмета 

Фонд часова 
Свега 

часова 

Број ученика 

Недељни Годишњи 
Одељење 

1 

Одељење 

2 

Одељење 

3 

Одељење 

4 

Одељење 

5 

Одељење 

6 

Одељење 

7 

Свега 

ученика 

ОБАВЕЗНИ   

1. Српски језик 5 180 1260 26 30 29 27 31 31 24 198 

2. Енглески језик 2 72 504 26 30 29 27 31 31 24 198 

3. Математика 5 180 1260 26 30 29 27 31 31 24 198 

4. Свет око нас 2 72 504 26 30 29 27 31 31 24 198 

5. Природа и друштво /  /  / / / / / / / / / 

6. Ликовна култура  2 72 504 26 30 29 27 31 31 24 198 

7. Музичка култура 1 36 252 26 30 29 27 31 31 24 198 

8. Физичко васпитање 3 108 756 26 30 29 27 31 31 24 198 

ИЗБОРНИ  

9. 
Изборни предмет 1   

Чувари природе 
1 36 252 26 30 29 27 31 31 24 198 

10. Изборни предмет 2  1 36 252 / / / / / / / / 

11. Верска настава 1 36 252 15 13 23 15 25 16 27 132 

12. Грађанско васпитање 1 36 252 7 17 7 15 6 15 4 66 

13. 

Mатерњи језик са ел. 

националне културе 

Мађарски језик 

2 72 504 1 2 / / 1 2 3 9 

14. 
Mатерњи језик са ел. 

нац.кул.усински језик 
2 72 504 / 2 / / / / / 2 

15. 

Mатерњи језик са ел. 

националне културе 

Словачки језик 

2 72 504 1 / / / / / / 1 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  

16. Пројектна настава 1 36 252 1 36 252      

17. Допунска  настава 1 36 252 /       / 

18. Додатна настава / / / / / / / /  /  /  / 

19. Слободна активност 1-2  36- 72 252-504  / / / / / / / / 

20. Час одељ. старешине 1 36 252 26 30 29 27 31 31 24 198 
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ПРЕДМЕТИ И ФОНД  ЧАСОВА У III  РАЗРЕДУ 

Ред. 

Број 
Назив предмета 

Фонд часова 
Свега 

часова 

Број ученика 

Недељни Годишњи 
Одељење 

1 

Одељење 

2 

Одељење 

3 

Одељење 

4 

Одељење 

5 

Одељење 

6 

Одељење 

7 

Свега 

ученика 

ОБАВЕЗНИ   

1. Српски језик 5 180 1260 27 27 26 26 27 26 27 186 

2. Енглески језик 2 72 504 27 27 26 26 27 26 27 186 

3. Математика 5 180 1260 27 27 26 26 27 26 27 186 

4. Свет око нас               

5. Природа и друштво 2 72 504 27 27 26 26 27 26 27 186 

6. Ликовна култура  2 72 504 27 27 26 26 27 26 27 186 

7. Музичка култура 1 36 252 27 27 26 26 27 26 27 186 

8. Физичко васпитање 3 108 756 27 27 26 26 27 26 27 186 

ИЗБОРНИ 
 

9. 
Изборни предмет 1   

Народна традиција 
1 36 252 27 27 26 26 27 26 27 186 

10. Изборни предмет 2  1 36 252 / / / / / / / / 

11. Изборни предмет 3   1 36 252         

12. Верска настава 1 36 252 17 13 22 8 17 17 14 108 

13. Грађанско васпитање 1 36 252 10 14 4 18 10 9 13 78 

          1   

14. 

Mатерњи језик са ел. 

националне културе 

Мађарски језик 

2 72 504  1  3 5  1  3  2  1 16 

15 

Mатерњи језик са ел. 

националне културе 

Русински језик 

2 72 504 / / / 1 / / / 1 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
 

15. Допунска  настава 1 36 1  /  /  /  /  /  /  /  / 

16. Додатна настава /  /  /   /  /  /  /  /  /  /  / 

17. Слободна активност 1-2  36- 72 1-2   /  /  /  /  /  /  /  / 

18. 
Час одељењског 

старешине 
1 36 1 27 27 26 26 27 26 27 186 
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ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА У IV РАЗРЕДУ 

Ред. 

Број 
Назив предмета 

Фонд часова 
Свега 

часова 

Број ученика 

Недељни Годишњи 
Одељење 

1 

Одељење 

2 

Одељење 

3 

Одељење 

4 

Одељење 

5 

Одељење 

6 

Одељење 

7 

Свега 

ученика 

ОБАВЕЗНИ   

1. Српски језик 5 180 1260 30 28 26 30 26 29 31 200 

2. Енглески језик 2 72 504 30 28 26 30 26 29 31  

3. Математика 5 180 1260 30 28 26 30 26 29 31  

4. Свет око нас               

5. Природа и друштво 2 72 504 30 28 26 30 26 29 31 200 

6. Ликовна култура  2 72 504 30 28 26 30 26 29 31 200 

7. Музичка култура 1 36 252 30 28 26 30 26 29 31 200 

8. Физичко васпитање 3 108 756 30 28 26 30 26 29 31 200 

ИЗБОРНИ  

9. 
Изборни предмет 1   

Чувари природе 
 1 36  252  30 28 26 30 26 29 31 200 

10. Изборни предмет 2   1 36  252  / / / / / / / / 

11. Верска настава 1 36 252 16 21 14 19 24 22 18 135 

12. Грађанско васпитање 1 36 252 14 7 12 11 2 7 13 65 

13. 

Mатерњи језик са ел. 

националне културе 

Мађарски језик 

2 72 504 / 1 / / / 6 1 8 

14. 

Mатерњи језик са ел. 

националне културе 

Русински језик 

2 72 504 2 / / / / 2 / 2 

15 

Mатерњи језик са ел. 

националне културе 

Словачки језик 

2 72 504 / 1 / / / / / 1 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  

15. Допунска  настава 1 36 252 /  / / / / / / 

16. Додатна настава 1 36 252 / / / / / / / / 

17. Слободна активност 1-2  36- 72 252-504  / / / / / / / / 

18. 
Час одељењског  

старешине 
1 36 252 30 28 26 30 26 29 31 200 
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ПРЕДМЕТИ И ФОНД  ЧАСОВА У  V  РАЗРЕДУ 

Ред. 

Број 
Назив предмета 

Фонд часова 
Свега 

часова 

Број ученика 

Недељни Годишњи 
Одељење 

1 

Одељење 

2 

Одељење 

3 

Одељење 

4 

Одељење 

5 

Одељење 

6 

Одељење 

7 

Свега 

ученика 

ОБАВЕЗНИ   

1. Српски језик 5 180 1260 29 28 29 30 - 29 29 174 

2. Енглески језик 2 72 504 29 28 29 30 - 29 29 174 

3. Ликовна култура  2 72 504 29 28 29 30 - 29 29 174 

4. Музичка култура 2 72 504 29 28 29 30 - 29 29 174 

5. Историја  1 36 252 29 28 29 30 - 29 29 174 

6. Географија 1 36 252 29 28 29 30 - 29 29 174 

7. Физика               

8. 
Информатика и 

рачунарство 
1 36 252 29 28 29 30 - 29 29 174 

9. Математика 4 144 1008 29 28 29 30 - 29 29 174 

10. Биологија 2 72 504 29 28 29 30 - 29 29 174 

11. Хемија       29 28 29 30 - 29 29 174 

12. 
Техничко и 

технологија. 
2 72 504 29 28 29 30 - 29 29 174 

13. 
Физичко  и 

здравствено васпитање 
2 72+54 504+378 29 28 29 30 - 29 29 174 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ 

 Верска настава 1 36 252 10 17 14 13  12 19 85 

14. Грађанско васпитање 1 36 252 19 11 15 17  17 10 89 

15. 
Изборни страни језик 

Немачки језик 
2 72 504 29 28 29 30 - 29 29 174 

16. 
Изборни страни језик 

 
2 72 504 / / / / / / / / 

17. 

Матерњи језик са ел. 

Националне културе 

Maђарски језик 

2 72 504 1 / / / 1 4 1 7 

18. 

 

 

Матерњи језик са ел. 

Националне културе 

Русински језик 

2 72 504 / / / / / / / 0 

19. 

 

Матерњи језик са ел. 

Националне културе 

Словачки језик 

2 72 504 1 / / / / 2 / 3 
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Ред. 

Број 
Назив предмета 

Фонд часова 
Свега 

часова 

Број ученика 

Недељни Годишњи Одељење 

1 

Одељење 

2 

Одељење 

3 

Одељење 

4 

Одељење 

5 

Одељење 

6 

Одељење 

7 

Свега 

ученика 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО 

ВАСПИТНОГ РАДА 
 

20. Допунска  настава 1 36 252 / / / / / / / / 

21. Додатна настава 1 36 252 / / / / / / / / 

22. 

Слободна наставна 

активност 

Хор и оркестар 

1 36 252 29 / / / / / / 29 

23- 

Слободна наставна 

активност 

Цртање 

1 36 252 / / / / / / / / 

24. 

 

Слободна наставна 

активност шАХ 
1 36 252 / 28 / / / 29 / 57 

25. 

 

Слободна наставна 

активност 

Свакодневни живот у 

прошлости 

1 36 252 / / 29 30 - / 29 88 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗ.-ВАСПИТНОГ РАДА 

26. 
Час одељењског 

старешине 
1 36 252 29 28 29 30 - 29 29 174 

27. 
Ваннаставне 

активности 
1 36 252 / / / / / / / / 
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ПРЕДМЕТИ И ФОНД  ЧАСОВА У VI РАЗРЕДУ 

Ред. 

Број 
Назив предмета 

Фонд часова 
Свега 

часова 

Број ученика 

Недељни Годишњи 
Одељење 

1 

Одељење 

2 

Одељење 

3 

Одељење 

4 

Одељење 

5 

Одељење 

6 

Одељење 

7 

Свега 

ученика 

ОБАВЕЗНИ   

1. Српски језик 4 144 1008 27 30 30 - 27               28 28 170 

2. Енглески језик 2 72 504 27 30 30 - 27               28 28 170 

3. Ликовна култура  1 36 252 27 30 30 - 27               28 28 170 

4. Музичка култура 1 36 252 27 30 30 - 27               28 28 170 

5. Историја  2 72 504 27 30 30 - 27               28 28 170 

6. Географија 2 72 504 27 30 30 - 27               28 28 170 

7. Физика 2 72 504 27 30 30 - 27               28 28 170 

8. Математика 4 144 1008 27 30 30 - 27               28 28 170 

9. Биологија 2 72 504 27 30 30 - 27               28 28 170 

10. Хемија               

11. 
Информатика и 

рачунарство 
1 36 252 27 30 30 - 27               28 28 170 

12. Техника и технологија 2 72 504 27 30 30 - 27               28 28 170 

13. 
Физичко и 

здравствено васпитање 
2 72+54 504+378 27 30 30 - 27               28 28 170 

Ред. 

Број 
Назив предмета 

Фонд часова 
Свега 

часова 

Број ученика 

Недељни Годишњи Одељење 

1 

Одељење 

2 

Одељење 

3 

Одељење 

4 

Одељење 

5 

Одељење 

6 

Одељење 

7 

Свега 

ученика 

ИЗБОРНИ  

14. 
Верска настава 
Православни катехизис 

1 36 252 19 13 19  12 10 18 90 

15. Грађанско васпитање 1 36 252 8 17 11  16 18 10 80 

16.. 

Слободна наставна 

активност 

Цртање,сликање,вајање 

1  36  252  / / 30 / / / / 30 

17. 

Слободна наставна 

активност 

Хор и оркестар 

 1  36 252  / 30 / / 27 / / 57 

18. 

 

 

Слободна наставна 

активност 

Свакодневни живот у 

прошлости 

 1  36 252  27 / /  / 28 28 83 
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19. 

 

Матерњи језик са ел. 

Националне културе 

Словачки језик 

2 72 504 2 1    1 / 4 

20. 

Матерњи језик са ел. 

Националне културе 

Русински језик 

2 72 504 1 / / / / / / 1 

21. 

Матерњи језик са ел. 

Националне културе 

Мађарски језик 

2 72 504 1 1 - 1 - 1 - 3 

22. 
Изборни страни језик 

Немачки језик 
2 72 504 27 30 30 - 27               28 28 170 

23. 

 
Допунска  настава 1 36 252  /  /  /  /  /  /  /  / 

24. 

 
Додатна настава 1 36 252  /  /  /  /  /  /  /  / 

24. Слободна активност 1-2 36-72 252-504  /  /  /  /  /  /  /  / 

25. 
Час 

одељењскогстарешине 
1 36 252 27 30 30 - 27               28 28 170 

ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА У VII РАЗРЕДУ 

Ред. 

Број 
Назив предмета 

Фонд часова 
Свега 

часова 

Број ученика 

Недељни Годишњи 
Одељење 

1 

Одељење 

2 

Одељење 

3 

Одељење 

4 

Одељење 

5 

Одељење 

6 

Одељење 

7 

Свега 

ученика 

ОБАВЕЗНИ   

1. Српски језик 4 144 1008 25 29 27 28 25 29 26 189 

2. Енглески језик 2 72 504 25 29 27 28 25 29 26 189 

3. Ликовна култура  1 36 252 25 29 27 28 25 29 26 189 

4. Музичка култура 1 36 252 25 29 27 28 25 29 26 189 

5. Историја  2 72 504 25 29 27 28 25 29 26 189 

6. Географија 2 72 504 25 29 27 28 25 29 26 189 

7. Физика 2 72 504 25 29 27 28 25 29 26 189 

8. Математика 4 144 1008 25 29 27 28 25 29 26 189 

9. Биологија 2 72 504 25 29 27 28 25 29 26 189 

10. Хемија 2 72 504 25 29 27 28 25 29 26 189 

11. Техничко и инф.образ. 2 72 504 25 29 27 28 25 29 26 189 

12. 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

3 108 504+252 25 29 27 28 25 29 26 189 
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26 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

13. Верска настава 1 36 252 10 17 13 18 18 15 15 115 

14. Грађанско васпитање 1 36 252 11 12 14 10 7 14 11 74 

15. 

Слободна наставна 

активност 

Цртање,сликање,вајање 

1 36 252 25 29 27 28  29  138 

16. 

Слободна наставна 

активност 

Хор и оркестар 

1 36 252 / / / / / / 26 26 

 

Слободна наставна 

активност 

Свакодневни живот у 

прошлости 

1 36 252 / / / / 25 / / 25 

 

20. 
Изборни предмет 3   

Домаћинство 
 1  36 252  10 8 11 7 8 6 10 60 

21. 
Матерњи језик са ел. 

нац. кул. словачки 
2 72 504 2 - 1 - - - - 3 

22. 
Матерњи језик са ел. 

нац. кул.мађарски 
2 72 504 11 1 1 3 - - - 16 

23. 
Изборни страни језик 

Немачки језик 
2 72 504 25 29 27 28 25 29 26 189 

Ред. 

Број 
Назив предмета 

Фонд часова 
Свега 

часова 

Број ученика 

Недељни Годишњи Одељење 

1 

Одељење 

2 

Одељење 

3 

Одељење 

4 

Одељење 

5 

Одељење 

6 

Одељење 

7 

Свега 

ученика 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ  

22. Допунска  настава 1 36 252  /  /  /  /  /  /  /  / 

23. Додатна настава 1 36 252  /  /  /  /  /  /  /  / 

24. Слободна активност 1-2 36-72 252-504  /  /  /  /  /  /  /  / 

25. 
Час одељењског 

старешине 
1 36 252 25 29 27 28 25 29 26 189 
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ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА У VIII РАЗРЕДУ 

Ред. 

Број 
Назив предмета 

Фонд часова 
Свега 

часова 

Број ученика 

Недељни Годишњи 
Одељење 

1 

Одељење 

2 

Одељење 

3 

Одељење 

4 

Одељење 

5 

Одељење 

6 

Одељење 

7 

Свега 

ученика 

ОБАВЕЗНИ   

1. Српски језик 4 137 959 29 27 24 27 22 21 21 171 

2. Енглески језик 2 68 478 29 27 24 27 22 21 21 171 

3. Ликовна култура  1 34 238 29 27 24 27 22 21 21 171 

4. Музичка култура 1 34 238 29 27 24 27 22 21 21 171 

5. Историја  2 68 478 29 27 24 27 22 21 21 171 

6. Географија 2 68 478 29 27 24 27 22 21 21 171 

7. Физика 2 68 478 29 27 24 27 22 21 21 171 

8. Математика 4 137 959 29 27 24 27 22 21 21 171 

9. Биологија 2 68 478 29 27 24 27 22 21 21 171 

10. Хемија 2 68 478 29 27 24 27 22 21 21 171 

11. 
Техничко и 

инф.образ. 
2 68 478 29 27 24 27 22 21 21 171 

12. Физичко васпитање 2 68 478 29 27 24 27 22 21 21 171 

 

Ред. 

број 
Назив предмета 

Фонд часова 
Свега 

часова 

Број ученика 

Недељни Годишњи Одељење 

1 

Одељење 

2 

Одељење 

3 

Одељење 

4 

Одељење 

5 

Одељење 

6 

Одељење 

7 

Свега 

ученика 

ИЗБОРНИ  

13. Верска настава 1 34 238 16 20 20 17 17 11 15 114 

14. Грађанско васпитање 1 34 238 13 7 5 11 6 10 8 57 

15. 
Изабрани спорт 

Фудбал 
1 34 238 29 27 24 27 22 21 21 171 

16. 

Изабрани спорт 

Одбојка 

 

1 34 238         

17. Изборни предмет 1  1  34 238  21 15 13 12 22 21 14 90 
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Информатика 

18. 
Изборни предмет 2  

Хор и оркестар 
1  34  238  / 3 / 7 / / 5 15 

19. 
Изборни предмет 3  

Домаћинство_______________ 
1  34 238  8 9 11 8 / / 2 60 

20. 

Изборни предмет 3  

Цртање,сликање 

вајање______________ 

1  34  238  / / / / / / /  

21. 

Матерњи језик са ел. 

Националне културе 

мађарски  језик 

2 68 478 1  /  / 1 1  /  / 3 

22. 
Изборни страни језик 

Немачки језик 
2 68 478 29 27 24 27 22 21 21 171 

  

23. Допунска  настава 1 34 238 / / / / / / / / 

24. Додатна настава 1 34 238 / / / / / / / / 

25. Слободна активност 1-2 34-68 238-478 / / / / / / / / 

26. Час одељењског старешине 1 34 238 29 27 24 27 22 21 21 171 

*Број ученика који похађају допунску, додатну  наставу  и слободне активности утврђује се на основу потреба, интересовања и афинитета ученика после одређеног периода и број 

се  накнадно  уписује у табелу. 
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ПРЕДМЕТНА НАСТАВА - ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА  2019/2020. 
  

Наставник V1 V2 V3 V4 
 

V6 V7   VI1 VI2 VI3 
 

VI5 VI6 VI7   VII1 VII2 VII3 VII4 VII5 VII6 VII7   VIII1 VIII2 VIII3 VIII4 VIII5 VIII6 VIII7 ∑ 

С
Р

П
С

К
И

  

Николина 

Коњевић 
            

 
  4 

 
  4              

 
           4    4     16 

Зорица 

Мркшић  
5      5    

 
                         4 4              18 

Марина 

Токин  
  5     5                          4 4                18 

Елеонора 

Опачић  
                         4                              4 

Марија Тир                        4   4                  4  4   16 

Драгослав 

Андрин  
   5            5                       4   4              18 

Радмила 

Лацковић  
  5               4 4                4  4  

 
      4  20 

М
А

Т
Е

М
А

Т
И

К
А

 

Сања 

Прокић 
 4 4                 4 4              

  
        16 

Наталија                           4 4  4  4  4                  20 

Бранка 

Богосављевић 
 4     4    4  4                                    16 

Мирјана 

Марјановић  
                                    4     4 4 4 4  20 

Снежана 
Милојковић   

            4  4 4    4                               16 

Наташа 

Марцикић  
                    4 4              4  4        20 

Е
Н

Г
Л

Е
С

К
И

  

Мирјана 

Вуликић  
   2       2                                  4 

Драгана 

Лужајић  
   2     2              2  2  2   2 2  2  2                  20 

Војислава 

Кољевић   
                 2 2 2  2 2 2              2  2   2 18 

Марија 

Симин  
2  2                               2    2   2  2    12 
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Н
Е

М
А

Ч
К

И
 

Ј
Е

З
И

К
 

Гордана 

Паскаш  
      

   
        2 2             2 2 2 2 2 2 2 18 

Сандра 

Кнежевић  
2  2 2 2   2  2             2 2  2            18 

Јелена 

Симић 
        2 2 2    2       2   2  2  2           16 

Б
И

О
Л

О
Г

И
Ј

А
 Љиљана 

Филиповић 
2   2          2                       2 2 2 2    14 

Отилија 

Херубел 
  2 2  2            2 2 2 2 2 2 2          

Драгана 

Девић 
         2 2 2  2 2 2               2 2 2 18 

Х
Е

М
И

Ј
А

 

Весна 

Прекрповић  
                                   2   2           4 

Снежана 

Каламковић  
                          2   2 2    2 2 2 2 2 2 2 20 

Драгица 

Јездимировић  
                                2     2                4 

  

Ања Беговић                     
     

   2    2 2 2     2 2 2 2 2 2 20 

Ф
И

З
К

А
 

Флорика 

Дадић  
                2 2 2    2  2  2     2 2 2     2       20 

И
С

Т
О

Р
И

Ј
А

 Жељко 

Стојић  
            2 2 2          2 2 2 2 2 2 2 20 

Љиљана 

Сударов  
 1 1 1  1 1          2 2 2 2 2 2 2         19 

 Дејан 

Познић 
1        2 2 2                     7 

Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
И

Ј
А

 

Ана  Проле    1     2    2            2 2 2 2 2 2 2 19 

Невенка 

Игњатић 
      1   2 2    2                 7 

Снежана 

Миљанић  
1 1 1   1        2   2 2 2 2 2 2 2         20 
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Л
.К

. 

Крстиња 

Радин  
    2  2 2             1 1 1 1 1 1          12 

Георг Реџек  2 2 2       1 1 1  1 1 1   1         1 1 1 1 1 1 1 20 
  

Светлана 

Бибер 
2 2 2 2   2                          12 

М
У

З
И

Ч
К

А
 

К
У

Л
Т

У
Р

А
 

Александра 

Ковачевић 
            

 
                    1 1 1  1 1           5 

Вера Војнак      2   1 1 1 1 1 1 1  1 1        1 1 1 1 1 1 1 18 

Ф
И

З
И

Ч
К

О
  

Татјана 

Вељковић  
                 1   1 1   1 1 1 

 
                6 

Митар 

Бањац 
                2 2 2 2   2         18 

Борислав 

Миљанић  
3  3  3  3     3                     2            20 

Томислав 
Рожмарић  

        3  3  3    3 3   3               1          1 20 

Танацковић 

Предраг  
                                   3  3 3  3  3  3  2  20 

Т
Е

Х
Н

И
Ч

К
О

  

Биљана 

Максић 
         2 2А 2А   2А 2А                 2А  2А  2 2А   2 20 

Александар 
Атансковић  

          2Б 2Б  2 2Б 2Б               2 2 2Б 2Б  2Б  20 

Слободанка 

Илић  
    2  2 2            2А 2А  2А 2А 2А 2А 2А          

 
  20 

Миљан 

Бугарин 
2 2  2                  2Б   2Б  2Б 2Б  2Б 2Б  2Б           20 
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ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ  

  Наставник 
V1 
V4 

 V2  V3 V5 V6 V7   VI 
VI2 

 
VI5 VI3 VI4 VI6 VI7   VII2 VII5 VII3 VII1  VII4 VII6 VII7   VIII2 VIII5 VIII14VIII7 VIII1 VIII3 VIII6 ∑ 

Г
В

 

Драгана Исак   1    

1 

 1 1 1 1 1 1 1          1 1 1 1 1 28 

Г
В

 Мирјана 

Вуликић 
1 1  1  1          1 1 1 1 1 1 1        

В
Е

Р
 

Јелена Лалић         1 1 1 1 1 1 1          1 1 1 1 1  14 

В
Е

Р
 

Драгана 

Машић 
1  1 1  1 1          1  1 1 1 1 1       14 

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА -2019/20. 

 Наставник I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7   II1 II2 II3 II4 II5 II6 II7   III1 III2 III3 III4 III5 III6 III7  IV1 IV2 IV3 IV4 IV5 IV6 IV7  

Е
Н

Г
Л

Е
С

К
И

 

Ј
Е

З
И

К
 

Наташа 

Пралица  
         2 2 2                2 2 2 2  2   2 2  

20 

Данијела Аџић  2 2 2               2 2 2 2 2 2 2         20 

Мирјана 

Вуликић 
       2  2 2  2                                      

8 

Марија Симин                  2  2   2  2                         8 

В
Е

Р
С

К
А

 Н
А

С
. 

Јелена Лалић          1  1                 1 1   1 1   1  1 1 9 

Миладин 

Божиловић  
 1 1 1 1 1    1  1 1 1 1                   

10 

Драгана 

Машић 
1 1               1 1 1 1 1 1 1          

9 
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МАТЕРЊИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРE 

 

 Број ученика  Број ученика  Број ученика  Број ученика 
 

  
  

I-
IV

 

Наставник I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7   II1 II2 II3 II4 II5 II6 II7   III1 III2 III3 III4 III5 III6 III7   IV1 IV2 IV3 IV4 IV5 IV6 IV7 
∑гр

. 

С
.Ј

. Самуел 

Медвеђ 
 1 1 1   1       1   1 1 1           1  

9 

Р
.Ј

. 

Оља Јаковљев 1  2   4   1        1    1     1    1  9 

М
.Ј

.  Томаш 

Фишер 
 1  1 1  1  1 3 5 4 1 3 2  3 1 1  2 2 3  1 2  2 2 2 1 3 

48 

С
л

.ј
 

Нина Вериш 

станимиров 
                        2  2 1 3 6 2 

16 

V
-

V
II

I 

Наставник V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7   VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7   VII1 VII2 VII3 VII4 VII5 VII6 VII7   VIII1 VIII2 VIII3 VIII4 VIII5 VIII6 VIII7 ∑ 

С
л

о

в
а

ч
к

и
 

је
зи

 Самуел 

Медвеђ 
1     2   2 1    1   2  1             

10 

Р
Ј

 Оља Јаковљев  2   1    1        2               6 

М
Ј

  Томаш 

Фишер 
1    1 4 1  1 1  1  1   5 3 1 3 2 0 1  1 0 0 1 1 0 1 

30 

С
Л

.Ј

. 

Нина Вериш 

Станимиров 
          2  2  3                 

7 

 

 
Наставник 

Број ученика у групи од  I – VIII 

разреда 

            Словачки језик 
Самуел 

Медвеђ 
1 група (15ученика) 

Русински језик Оља Јаковљев 1 група (16 ученика) 

 

Мађарски језик 

Томаш Фишер 6 група (90 ученика) 

Словеначки језик 
Нина Вериш 

Станимиров 
1 група  (21 ученик) 
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ПРЕДМЕТНА НАСТАВА –СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ -2019/20. 
  Наставник V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7   VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7   VII1 VII2 VII3 VII4 VII5 VII6 VII7   VIII1 VIII2 VIII3 VIII4 VIII5 VIII6 VIII7 ∑ 

Х
О

Р
 И

 О
Р

К
Е

С
Т

А
Р

 

Вера 

 Војнак                                6 г 

Александра 

Ковачевић                                1г 

 

Светлана 

Бибер                                    4г 

Ц
Р

Т
А

Њ
Е

, 

С
Л

И
К

А
Њ

Е
, 

В
А

Ј
А

Њ
Е

 Крстиња 

Радин                                    3г 

Георг Реџек 
                               1г 

С
В

А
К

О
Д

Н
Е

В
Н

И
 Ж

И
В

О
Т

 У
 

П
Р

О
Ш

Л
О

С
Т

И
 Љиљана 

Сударов                                1г 

Дејан 

Познић                                1г 

Жељко 

Стојић                                1г 

Ш А
Х

 Влада 

Кањух                                1т 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА –ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ-2019/20. 

  V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7   VI1 VI2 VI3 VI4 VI5 VI6 VI7   VII1 VII2 VII3 VII4 VII5 VII6 VII7   VIII1 VIII2 VIII3 VIII4 VIII5 VIII6 VIII7  

ДОМА-ЋИНСТВО 

 

Љиљана 

Филиповић                                4г 

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Т

И
К

А
 Срба 

Петровић                                6г 

Владимир 

 Кањух                                6г 

Срба 

Петровић                                

6г+ 

2г 

Х
О

Р
 И

 

О
Р

К
Е

- 

С
Т

А
Р

 

Вера 

 Војнак 

 

                                1г 
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KAЛЕНДАР РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20.ГОДИНУ 

 
Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току два 

полугодишта. 

Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у 

понедељак, 23. децембра 2019. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана. 

Друго полугодиште почиње у  среду, 15.  јануара 2020. године  и завршава се: 

Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разре- да остварује се у 36 

петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана. 

Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује  се у 34 петодневне наставне 

недеље, односно 170 наставних дана. 

Први квартал има 40, други 40, трећи 51 наставни дан. 

Четврти квартал има 49 наставних данa за ученике од првог до седмог разреда, а 39 

наставних дана за ученике осмог разреда. 

У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану рада највише четири 

наставне суботе и то у случају ако се: 
 

- у наставни дан обележава дан школе, или 

- у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, реализују екскурзије, или неке 

друге активности 

- у наставни дан са већином ученика учествује на некој спорт- ској или друштвеној 

манифестацији, или је школа домаћин такмичења, друштвене или спортске 

манифестације, или 

- је због одсуства већег броја ученика или запослених, који обележавају верски празник, 

или празник националне мањине утврђен од стране националног савета одређене 

националне мањине у Републици Србији, у дан тог праз- ника отежано извођење 

наставе. 

 

Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смис- лу става 1. овог члана, налази 

се у истом кварталу у коме је и дан који је одређен као ненаставни. 

 

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. 

 

Зимски распуст почиње у уторак, 24. децембра 2019. године, а завршава се у уторак, 14. 

јануара 2020. године. 

 

Пролећни распуст почиње у петак, 10. априла 2020. године, а завршава се у понедељак, 20. 

априла 2020. године. 

 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње  у среду, 17. јуна 2020. године, а 

завршава се у петак, 31. августа 2018. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње 

по завршетку завршног испита, а завршава се у суботу, 31. августа 2020. године. 
У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и другим 

празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11). 

 

У школи се обележава: 

 

- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у понедељак 21. октобра 2019. 

године, радни је и на- ставни дан 

- Дан примирја у Првом светском рату, који пада у поне- дељак, 11. новембра 2019. године је 

нерадни и ненастав- ни дан 

- Свети Сава – Дан духовности, који пада у понедељак, 27. јануара 2020. године и ненаставни дан 

- Сретење - Дан државности, који пада у суботу, и недељу15. и 16. фебруара 2020. године, 

обележава се првог радног дана у понедељак 17.02.2020 године као нерадни и ненаставни дан 

- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жр- тава фашизма у Другом светском рату, 
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који пада у среду,22. априла 2020. године, радни је и наставни дан 

- Празник рада, који пада у петак и суботу 1. и 2. маја 2020. године, нерадни су и ненаставни дани 

- Дан победе, који пада у суботу, 9. маја 2020. године, као радни и ненаставни дан, и Видовдан-

спомен на Косовску битку, који пада у недељу, 28. јуна 2020. године и нерадни је дан. 

У школи се обележава и Дан просветних радника, који пада у петак, 8. новембра 2019. године, радни је 

и наставни дан. 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају на- ставу, односно да не раде, у дане 

верских празника: 
- православци - на први дан крсне славе 

- припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском односно 

Јулијанском календа- ру – на први дан Божића и у дане ускршњих празника по- чев од Великог 

петка закључно са другим даном празника 

- припадници Исламске заједнице – петак, 31. јул 2020. го- дине, на први дан Курбан Бајрама и 

недеља, 24. мај 2020. године, на први дан Рамазанског Бајрама 

- припадници Јеврејске заједнице – среда, 09. октобар 2019. године, на први дан Јом Кипура и  

четвртак, 09. ап- рила 2020. године на Пасху или Песах 

За време зимског распуста, школа може да планира реаливање додатног и допунског рада са 

ученицима 

Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два рад- на дана на нивоу школске године 

(субота - 14. септембар или 21. септембар 2019. године у првом полугодишту и субота 23. или 

30. маја 2020. године у другом полугодишту) за организовање и реализацију активности из области 

изборних предмета (грађан- ско васпитање, верска настава и др.), ваннаставних активности, спортских 

активности, области екологије и заштите животне сре- дине, културно-уметничке активности, као на 

пример: 

- одлазак у верске објекте – цркве, манастири и храмови, 

- одлазак у музеје и галерије, спомен збирке, 

- обилазак етно кућа, историјских налазишта, 

- одлазак у национални парк, природне резервате, 

- организовање акција озелењавања и уређења школе и околине, 

- активности у локалној заједници, 

- спортски сусрети, 

- сусрети школа, 

- организован одлазак на едукативне и креативне радиони- це, 

- организовање мини истраживачких пројеката, 

- забавна међуодељењска дружења (квиз такмичење, прос- лава рођендана, игранке) и 

слично. 

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у пе- так, 27.03.2020. године и у суботу, 

28.03.2020. године, а завршни испит у среду, 17.06.2020. године, четвртак, 18.06.2020. године и петак, 

19.06.2020. године 

 

Годишњим планом рада Школа треба предвиђен је  дан за посету ученика међународном сајму 

образовања‚ ,,Путокази„„ у Новом Саду. 

У уторак, 12. новембра настава се изводи према распореду од понедељка, у среду, 20. 

новембра 2019. године настава се изводи према распореду од понедељка, у четвртак, 28. 

новембра 2019. го- дине настава се изводи према распореду од петка. 
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OРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗБОРНИХ 

ПРЕДМЕТА У ШКОЛИ 

 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

 

Изборни део школског програма обухвата изборне наставне предмете и садржаје програма 

по нивоима од којих ученик обавезно бира један наставни предмет према својим склоностима. 

Један од обавезних изборних предмета је верска настава или грађанско васпитање.Ученик се 

обавезно опредељује за један од ова два изборна предмета и има права да се за следећу годину 

поново определи који ће од ова два изборна предмета похађати. 

Школа је дужна да на почетку првог разреда ученицима понуди поред обавезних 

изборних премета још три изборна предмета, од којих ученик бира један.У нашој школи ученици 

су одбрали као други изборни предмет Лепо писање, Чуваре природе и Народну традицију. 

Од прошле школске године ученици у  петом и од ове године у шестом тазреу уместо 

изборних предмета имају слободне наставне активности. 

У разредној настави број  ученика који  се  у нашој школи ове школске године определио 

за обавезне изборне предмете и други изборни предмет приказан је у следећој табели. 

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

Укупан број 

ученика 

Ученици по разредима 

I разред II разред III разред IV разред 

ОБАВЕЗНИ 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 
     

Верска настава 

(православни катехизис) 
492 140 120 108 124 

Верска настава 

(католички вјеронаук) 
3  2  1 

Грађанско васпитање 308 79 76 78 75 

ДРУГИ ИЗБОРНИ 

ПРЕДМЕТИ 
     

Народна традиција                     186 - - 186 - 

Лепо писање - - - - - 

Чувари природе 200 - - - 200 

Пројектна настава 417 219 198 - - 

Матерњи језик са ел.  

националне културе 

 Словачки језик 

9 2 3 3 1 

Матерњи језик са ел.  

националне културе 

 Русински језик 

10 3 2 2 1 

Матерњи језик са ел.  

националне културе 

Мађарски језик 

48 4 19 12 13 

Словеначки језик 16 - - - 16 
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ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

У оквиру предметне наставе у јуну месецу спроведена је анкета за одабир обавезних 

изборних предмета и другог изборног предмета. 

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

Укупан број 

ученика 

Ученици по разредима 

V разред VI разред VII разред VIII разред 

ОБАВЕЗНИ 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 
 

Верска настава 

(православни 

катехизис) 

431 85 90 115 114 

Верска настава 

(католички катехизис) 
- - - - - 

Грађанско васпитање 300 89 80 74 57 

Други страни језик 

Немачки језик 
731 174 170 189 171 

ИЗАБРАНИ СПОРТ  - - - - 

Стони тенис - - - -  

Одбојка - - -   

Фудбал 171 - - - 171 

Кошарка - - - -  

ДРУГИ ИЗБОРНИ 

ПРЕДМЕТИ 
 

СЛОБОДНЕ 

НАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

СЛОБОДНЕ 

НАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТ

И 

СЛОБОДНЕ 

НАСТАВНЕ 

АКТИВНОСТИ 
ИЗБОРНИ 

Информатика и 

рачунарство 
96 - - - 96 

Цртање,сликање,вајање 168 - 30 138  

Домаћинство 60 - - - 60 

Хор и оркестар 127 29 57 26 15 

Шах 57 57 - - - 

Свакодневни живот у 

прошлости 
196 88 83 25 - 

Матерњи језик са ел.  

националне културе  

Русински језик 

6 3 1 2 - 

Матерњи језик са ел.  

националне културе  

 Словачки језик 

5 3 1 1 - 

Матерњи језик са ел.  

националне културе 

Мађарски језик 

42 17 6 15 4 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА И СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

НАЗИВ 

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИК 

ЗАДУЖЕН ЗА РАД 

СЕКЦИЈЕ 

РАЗРЕД 

Русински језик са 

елементима 

националне културе 

Оља Јаковљев I- VIII 

Мађарски језик 

елементима 

националне културе 

Чила Алмаши I- VIII 

 Словачки језик са 

елементима 

националне културе 

 

Самуел Медвеђ I-VIII 

Словеначки језик са 

елементима 

националне културе 

 

Нина Вериш 

Станимиров 

IV,VI 

Хор и оркестар Вера Војнак VIII 

Информатика и 

рачунарство 

Валентин Новачић 

Владимир Кањух 

Срба Петровић 

 VIII 

 

Домаћинство 

Љиљана Филиповић  VIII 

 

Спортска активност у 

организацији града 

рукомет 

атлетика 

 

V- VIII 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

Хор и оркестар Вера Војнак 

Светлана Бибер 

V- VII 

Цртање, 

сликање,вајање 
Георг Реџек 

Крстиња Радин 

V- VII 

Свакодневни живот у 

прошлости 

Љиана Сударов 

Дејан Познић 

Жељко Стојић 

V- VII 

Шах 
Влада Кањух 

V 
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ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У КВИРУ РАДА ИЗБОРНИХ 

ПРЕДМЕТА, СЛОБОДНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ И 

СЕКЦИЈА 

 
Реализација сaдржаја рада Сарадници  Време 

релизације 

  

  

            У школкој 2019/20. години   планиране су  

наставне и ваннаставне активности:  (редовна настава, 

изборна, допунска, додатна, припремна настава, 

слободне активности, друштвено-користан рад и рад 

ученичких организација). 

              Предвиђена је реализација многобројних 

културних, спортских манифестација, такмичења, 

смотри, сусрета у школи и ван ње. 

Наставићемо вишегодишњу сарадњу са 

културним установама града: Спортским  центром, 

Српским народним позориштем, Позориштем младих 

и градским музејима кроз редовне посете  поставкама.  

     Током  године  планирана је сарадња и са Црвеним 

крстом, Покретом горана,  Градском управом за 

заштиту животне средине, Градским зеленилом, 

Удружењем учитеља, Дечјим савезом Новог Сада, 

Покрајинским омбудсманом за заштиту права 

детета. Сарадња са Педагошким и Филозофским 

факултетом у Новом Саду, Ликовном 

академијом,Савезом за школски спорт, Институтом 

за јавно здравље, Музејом града Новог Сада, 

Културним центром, Хуманитарном организацијом 

Чепом до осмеха, Папир сервисом,Водоводом... 

 

 

директор 

 

помоћник 

директора 

 

стручни 

сарадници 

 

 

 

тимови 

 

 

 

 

 

 

 

 

током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОРГАНИЗОВАНЕ КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ  

 -  Приредба за свечани пријем првака - Приредба за 

пријем првака у Дечији савез школе у октобру ( 

реализовали учитељи који воде други разред са 

ученицима у малом амфитетру школе). 

- Активности у оквиру Дечије недеље (позоришне 

представе, посете музејима...) 

- Сусрет са песником Мирославом Кокошаром; 

- Свечана приредба за баке и деке „Сунчана јесен 

живота“ - реализовали учитељи трећег разреда са 

ученицима“. 

- Активности поводом свечаног дочека и организација 

наставе и боравка ученика  и наставника из Данске. 

- Музички концерт изборне наставе у релизацији 

наставнице Вера Војнак са ученицима. 

 

 директор 

 

помоћник 

директора 

 

 

стручни 

сарадници 

 

 

 

 

руководиоци 

током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

септембар 

 

јун 
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- Позоришне луткарске представе  

- Едукативне позоришне представе за ученике нижих 

разреда. 

- Новогодишња представа за ученике нижих разреда у 

извођењу драмске групе Чаролија. 

- Новогодишњи вашар  

- Дани позоришта и у Ноћи музеја као извођечи више 

представа. 

- Пројект ,, Културно насеље“. 

- Учешће у Креативној зони на Спенс-у, 

- Свечана приредба поводом прославе Дана Светог 

Саве; 

    - Еколошке изложбе радаова 

Стручних већа, 

Разредних ве-

ћа, 

координатори 

Тимова 

 

 

 

 

одељењске 

старешине 

 

 

 

током 

године 

 

 

август 

септембар 

 

током 

године 

март 

 ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ 

 - Хуманитарна акција прикупљања школског прибора 

и средстава за хигијену за децу са Косова  у 

организацији Министарства просвете. 

- Пружање помоћи ученицима и родитељима да 

реализују  право на разне видове социјалне подршке и 

помоћи и директно им пружана помоћ у опремању 

уџбеницима, прибором, одећом и обућом; 

- Организовање прикупљања пакетића за децу на 

Косову и  за свратиште, Акцију прикупљања пакетића 

за Дечије село ''Гол за Осмех''. 

-Укључивање ученика и родитеља у све облике 

хуманитарних и еколошких активности школе; 

-  Прикупљање помоћи за дистрофичаре. 

- Организовање хуманитарних  акција прикупљања 

слаткиша за угрожену децу као и акција прикупљања 

одеће и обуће за децу из Дечијег села у организацији 

Фама.Обе акције изузетно биле успешне.Добитници 

смо признања за хуманост. 

- Акција „Чепом до осмеха“ у којој је сакупљено 12 

џакова пластичних затварача и предато за 

рециклирање.Добијена средства се користе за израду 

инвалидских помагала инклузивним ученицима. 

 

директор 

 

помоћник дир. 

стручни 

сарадници 

 

руководиоци 

Стручних већа, 

Разредних ве-

ћа, 

координатори 

Тимова 

 

 

 

 

одељењске 

старешине 

током 

године 

 

 ОРГАНИЗОВАНА ТАКМИЧЕЊА 

 - Учествовање на бројним такмичењима из свих 

предмета  

- Шаховски турнир на нивоу града  

-  Организација спортских такмичења у школи . 

-  Учествовање у ,,Пројектима“ и конкурсима. 

 

- Учешће на такмичењу и манифестацији «Дунавски 

уметници». 

- Учешће наших ученика на такмичењу Милански 

дикт у организацији Дечијег Савеза.   

помоћник 

директора 

стручни 

сарадници 

руководиоци 

Стручних већа, 

Разредних ве-

ћа, 

координатори 

Тимова 

одељењске 

старешине 

током 

године 
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 ПРЕДАВАЊА И РАДИОНИЦЕ 

 -  Предавања на тему,,Заштита зуба и превенција 

дијабетеса“. 

- Радионице о потреби интегрисања деце са посебним 

потребама. 

- У сарадњи са надлежним службама МУП-а,  биће 

организоване  превентивне активности у циљу  

побољшавања нивоа безбедности деце у школи  биће 

организована  предавања намењена ученицима.  

-  Организовна предавања о безбедности у саобраћају 

и обука из бициклизма -  Патрола на бициклу. 

- Предавања у Организацији  Новог културног 

Насеља тему заштите од насиља и ненасилним 

облицима комуникације. 

- Предавања Црвеног крста о болестима зависности. 

директор 

 

помоћник 

директора 

стручни 

сарадници 

 

руководиоци 

Стручних већа, 

Разредних 

 већа, 

координатори 

Тимова 

током 

године 

 

 - Едукативна предавања о здрављу и превенцији 

малолетничке деликвенције, о коришћењу 

психоактивних супстанци  у циљу борбе против 

насиља и наркоманије. 

- Обука о пружању прве помоћи за ученике шестог и 

седмог разреда.... 

стручни 

сарадници 

 

током 

године 

прво 

полугодиште 

фебруар 

децембар 

  

СЕКЦИЈЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 

 

   - Организоване активности  извиђачке секције и 

извиђачког одреда школе. 

-  Активности Луткарске секције 

- Учешће  Ликовне секција, Литерарне секције и  

- У оквиру свих предмета постоје секције у које се 

ученици укључују сходно својим интересовањима и 

талентима; 

директор 

помоћник 

директора 

стручни 

сарадници 

координатори 

Тимова 

током 

године 

 

  

ЕКОЛОШКЕ АКЦИЈЕ 

    - Сакупљене секундарне сировине , посебно папира у 

неколико великих акција у току школске године. 

- У оквиру рада Тима за очување  живетне средине  

спроведене традиционално акције прикупљања  чепова 

више пута у току године. 

- Биолошка секција у координацији са техничком 

секцијом направила кућице за птице; 

- Израда новогодишњих украса од искоришћених 

предмета (Рециклажа није гњаважа); 

-Озелењавање дворишта; 

 директор 

помоћник 

директора 

стручни 

сарадници 

координатори 

Тимова 

одељењске 

старешине 

током 

године 

 

  

ОСТАЛЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ И АКТИВНОСТИ 

 

  

 - Организовање Шестог Сајма образовања за ученике  

7. и 8. разреда у циљу што бољег информисања. 

- Размена и пијаца књига на крају школске године. 

- Посети вршњака из  Данске са циљем упознавања 

култура и језика. 

стручни 

сарадници 

координатори 

Тимова 

одељењске 

старешине 

март 



93 

 

                                                           

 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИКА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 
 

 

 Продужени боравак је посебан облик образовно-васпитног рада са ученицима млађих разреда 

основне школе који се организује у школи пре и после часова редовне наставе и у оквиру кога ученици 

имају самосталан рад и низ различитих облика слободних активности као и оброке.  

 За први и други разред организован је продужени боравак у четири групе. Прву и другу групу 

чине ученици првог разреда из свих седам одељења. Трећу и четврту групу чине ученици другог разреда. 
 

 Распоред група и наставника у продуженом боравку на почетку школске 2019/20. године: 

 
Учитељи у боравку Група Разред и одељење Број ученика 

Драгана Трифуновић 1.            I2  ,  I6 33 

Јелена Лукић 2.     I1 ,    I3  ,   I5 33 

Слађана Стричевић 3.         I4  ,    I7 33 

Душан Косановић 4.     II1,  II2,   II7 32 

Сања Стокић 5. II3,  II4, II5, II6 43 

Укупно: 6 14 I +II 

99 +75 =164 

 

 

 Приликом остваривања продуженог боравка наставници нарочито воде рачуна о васпитању и 

образовању ученика, предузимању превентивних мера ради очувања здравља ученика, помагању у учењу 

и раду, подстицању ученика на самосталан рад и стицање радних навика, развоју социјалних и 

комуникацијских вештина, аналитичко-истраживачком раду за потребе вредновања квалитета рада, 

сарадњи са родитељима, сарадњи са локалном заједницом, сарадњи са установама културе, као и са свим 

другим релевантним установама које се индиректно или директно укључују у рад школе. 

 Сви облици и видови образовно-васпитног рада са ученицима у продуженом боравку остварују се 

у складу са наставним планом и програмом, школским програмом, развојним планом школе и годишњим 

планом рада школе. 

 С обзиром на време које деца проведу у школи планирањем дневног распореда води се рачуна о 

оптерећењу ученика и смени обавезних и слободних активности, периода рада и периода организованог 

одмора за ученике. 

У оквиру самосталног рада ученици у продуженом боравку организовано и плански, уз стручно-

педагошку помоћ и сарадњу са учитељем, утврђују, продубљују, примењују и усвајају нова знања, умења 

и навике.у продуженом боравку се у оквиру активности самосталног рада реализују активности које би 

иначе ученик радио у виду домаћих задатака. На часовима самосталног рада, ученицима се задају следеће 

активности; читање обавезне школске и домаће лектире, читање листова и часописа за децу, коришћење 

правописа, лексикона, енциклопедија, као и савремених, електронских и мултимедијалних наставних 

средстава као извора информација, извођење и израда различитих практичних радова, рад на пројектима и 

друго. Код самосталног рада ученика, превасходни задатак наставника је да их уводи у различите методе 

и технике учења које одговарају индивидуалним карактеристикама и потенцијалима сваког појединог 

ученика. Задаци урађени на часовима самосталног рада се анализирају, исправљају и вреднују, али се не 

оцењују. 
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 Активности у слободном времену ученика имају рекреативно-забавни и стваралачки карактер. 

Организују се на принципу потпуне слободе избора, добровољности, самоорганизованости ученика у 

оквиру различитих група како би омогућиле да у њима ученици стварају, откривају, представљају, 

увежбавају, одмеравају, изражавају речима, звуцима, покретима, бојама и другим разноврсним облицима 

и средствима. Активности у слободном времену се организују тако да омогућују активно ангажовање 

ученика и кретање, а могу бити: спортске активности, дружење у оквиру разреда, креативне радионице, 

друштвене активности, културне активности, учествовање у разним акцијама и манифестацијама, 

припремање културно-уметничких програма, уређење учионице, обележавање празника и тематских дана, 

израда тематских паноа, и друге активности у складу са интересовањима ученика. 
 

Садржај рада продуженог боравка 
 

 Самостални рад 
Часови учења (израда домаћих задатака). 
Увежбавање и утврђивање садржаја програма. 
Довршавање ликовних радова. 
Утврђивање учених песама и садржаја из Музичке културе. 
  

 Слободно време 

Организоване игре у школском дворишту. 
Слободне игре. 
Игре у учионици (друштвене, едукативне, језичке , математичко-логичке, музичке) 
Самостално читање дечје литературе. 

Слободне активности 
Радионице (драмске, ликовне, музичке, литерарне,рецитаторске, еколошке, о ненасилној комуникацији, о 

толеранцији...) 
Припрема одељенских приредби. 
Одељенска такмичења (квизови). 
Тематска израда радова и уређења паноа. 
Слушање музике за децу. 
Рекреативне активности (излети, шетње). 
Обележавање значајних датума. 

 
  У оквиру продуженог боравка планира се и реализовање следећих активности: 

Редовна сарадња са родитељима и извештавање о раду и напредовању ученика; брига о уређењу и 

функционисању радног простора и набавка потребног материјала; месечно и дневно планирање рада 

продуженог боравка; вођење евиденције о полазницима продуженог боравка: организација родитељских 

састанака; сарадња са учитељима у редовној настави (праћење програма рада учитеља у редовној настави 

са посебним освртом на циљеве и задатке, успостављање контроле над дневним образовним задацима и 

образовним потребама појединог ученика); сарадња са стручним сарадницима; стручно усавршавање 

учитеља; учествовање у културним догађајима и обележавању значајних датума школе. 

 

Циљеви и задаци програма рада продуженог боравка 

Циљеви: 

- социјални и емоционални развој деце кроз стицање потребних знања и социјалних вештина, 

- развијање позитивне слике о себи и самопоуздањa, 

- развијање самоконтроле код ученика, 

- спремност на сарадњу, разумевање потреба других , бољи вршњачки односи, 

- умеће ненасилног решавања сукоба, 

- развијање креативности и стваралаштва, 

- промовисање здравог начина живота, 

- развој опште културе, 

- стицање навика лепог понашања. 

 

Задаци:  

- развијање радних навика код ученика, контрола и помоћ у изради домаћих задатака, 

- проширивање и продубљивање знања, 

- развој социјализације код деце, 

- обезбеђивање услова за интелектуални, емоционални, естетски, радни, социјални,  
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психофизички развој личности детета, 

- организација слободних активности, 

- сарадња са родитељима. 

У индивидуалним разговорима са родитељима учитељице им дају информације о напредовању 

њиховог детета, обавештења какво је њихово дете у игри, како усваја градиво приликом учења, на којим 

садржајима треба додатно радити, колико је дете спремно да прихвати и пружи помоћ у групи, како 

реагује на умор, како се носи са проблемима. 

 

 

 

Подручја и план активности у продуженом боравку 

ПОДРУЧЈА АКТИВНОСТИ ПЛАН АКТИВНОСТИ (препоручено време у 

односу на 25 часова недељно, изражено у 

процентима) 

1.Језичко-комуникацијско 15% 

2.Математичко-логичко 10% 

3.Социјализација, однос према себи, здрављу, 

околини и радним обавезама 

25% 

4.Културно-уметничко 15% 

5.Игре, спорт и рекреација 25% 

6.Према одабиру школе (у складу са локалним и 

школским планом) 

10% 

 

Дневни распоред активности у продуженом боравку 

 

НАСТАВА ПРЕ ПОДНЕ НАСТАВА ПОСЛЕ ПОДНЕ 

од 7:00 Долазак у 

боравак 

Долазак у 

боравак 

од 7:00 

  7:30 – 8:00 Доручак Доручак 8:00 – 8:30 

 8: 00 -  8 45 Први час Боравак - 

активности 

8:30 – 11:30 

 8:50 - 9:35 Други час Ручак 11:30 – 12:00 

 9: 35 -9:55 Велики одмор 

- ужина 

Припрема за 

наставу 

12:00 – 12:25 

 9:55 -10: 40 Трећи час Први час 12:30 – 13:15 

10:45 -11:30 Четврти час Велики одмор  13:15 – 13:30 

11:35 -12:20 Пети час Други час  13:30 – 14:15 

12:30 - 13:00 Ручак Трећи час 14:20 – 15:05 

13:00 –15: 30 

( по 

договору до 

16:00 ) 

Активности у  

боравку 

Велики одмор 

- ужина 

15:05– 15:25 

  Четврти час 15:25 – 16:10 

  Пети час 16:15 – 17:00 
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III 

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

СТРУЧНИХ ОРГАНА 
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ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

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

VIII XI X XI XII I II III IV V VI 

1. Организациони послови            

а) Организационо-техничка припрема за почетак 

рада у наредној школској години 

           

б) Организација образовно-васпитног рада:            

- подела предмета на наставнике            

- упознавање и креирање школског календара            

- упознавање и креирање распореда часова            

- упознавање са организацијом и фреквенцијом 

коришћења наставног простора 

           

в) Организација допунске и  додатне наставе и 

слободних активности 

           

д) Организација ван школских активности            

ђ) Организовање културне и јавне делатности            

2. Програмирање рада            

а) Усвајање Годишњег извештаја о раду школе за 

школску 2018/2018. годину 

           

а) Разматрање предлога Годишњег плана рада 

школе за школску 2019/20.. годину 

           

б) Именовање чланова Стручних већа и појединих 

тимова 

           

б) Пројекција кадровске политике школе            

в) Разматрање политике уписа ученика у школи            

3. Унапређивање образовно-васпитног рада школе            

а) Разматрање организационо-техничких услова 

за рад 

           

б) Квартална анализа успеха и владања ученика            

в) Подстицање и праћење примене мера за 

реализацијуваспитног задатка школе 

           

г) Анализа такмичења и остварених резултата             

д) Додела признања ученицима у току и на крају 

године 

           

4. Праћење и вредновање остварених резултата            

а) Анализа остварених резултата у протеклој 

години 

           

б) Анализа остваривања годишњег програма рада:            

-   реализације планираног фонда часова            

-   остваривање појединачних програма рада            

в) Педагошко-инструктивни рад директора и 

помоћника директора 
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ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

  
Седнице педагошког колегијума сазива и њима руководи директор или  помоћник директора 

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

сарадника у Школи. 
 

Време 

реализације 
Садржај рада 

Носиоци 

активности 

Сарадници у 

раду 

IX 

Конституисање колегијума 

Анализа рада педагошког колегијума у 

школској 2019/20..горини 

Организација рада у 2019/20.. години -

подела задужења 

Усвајање Програма рада колегијума за 

Школску 2019/20.. годину 

Упознавање са садржајем рада 

Ученичког парламента. 

Разматрање предлога стручних већа за 

набавку наставних средстава и израда 

плана набавке. 

Директор 

Чланови 

колегијума 

Педагог 

Представник 

ученичког 

парламента 

IX-VI 

  Разматрање потреба школе за   

посебним облицима     образовно-

васпитног рада и доношење ИОП-а и 

ИП-а. 

Анализа реализованих активности 

планираних Школским развојним 

планом и програмом. 

Упознавање са реализацијом садржаја 

пројката и активности које реализује 

Школа. 

Праћење реализације пројеката 

Школе. 

Разматрање и доношење ИОП-а 

Анализа реализованих активности 

планираних програмом инклузивног 

образовања. 

 Анализа успеха ученика на 

такмичењима. 

Анализа успеха ученика на пробном 

завршном испиту. 

Презентација нових пројеката Школе. 

Учествовање наставника у стручном 

усавршавањуДоговор о термину 

одржавања седница стручних већа за 

област предмета 

Чланови 

колегијума 

Педагог 

Чланови актива 

за 

самовредновање 

Чланови актива 

за 

школско 

развојно 

планирање 
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I, XII, I, 

IV, VI 

Анализа извештаја о раду Стручних већа 

за област предмета на крају 

класификационог  периода. 

Разматрање извештаја о успеху и владању 

ученика на крају класификационог 

периода. 

Чланови 

колегијума 
Педагог 

XII, VI, VIII 

VIII 

- Анализа извештаја о раду Педагошког 

колегијума на крају полугодишта и 

школске 2019/2020. године 

- Разматрање листе изборних  предмета и 

слободних наставних активности које ће 

похађати ученици за школску 2020/21. 

годину 

- Анализа успеха и владања ученика на 

крају школске године 

- Разматрање предлога и израда Програма 

рада Колегијума за школску 2020/21.. 

годину. 

- Разматрање предлога за избор чланова 

Колегијума за школску 2020/21.. годину. 

Чланови 

колегијума 

Директор 

Педагог 

Чланови актива 

за 

самовредновање 

 

 

 

ПРОГРАМИ РАДА  РАЗРЕДНИХ ВЕЋА  И ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА У ОКВИРУ ТОГ 

РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 

 - Разредна већа од I до VIII разреда чине: одељењске старешине, сви наставници који 

изводе наставу у одређеном разреду (наставници разредне наставе, предметни наставници), 

педагог и психолог (ПП служба), директор и заменик директора школе (управа школе) и 

изабрани наставник за руковођење већем (руководилац већа). 

 - Сви чланови  одређеног Разредног већа баве се питањима од интереса за цео разред.  

- Радом Разредног већаруководи изабрани наставник за текућу школску годину. 

 - Одељењско веће је саставни део Разредног већа, а Разредна већа у нашој школи су 

састављена од седам Одељењских већа одређеног  разреда. 

 - Одељењско веће чине сви наставници који изводе наставу у одређеном одељењу 

(предметни наставници) и одељењски старешина, који је координатор рада Одељењског већа. 
Седницу одељењског већа сазива и њоме руководи одељењски старешина одељења у којем 

чланови тог органа изводе наставу. 

-У случају спречености одељењског старешине, седницу сазива и њоме руководи директор или 

помоћник директора, без права одлучивања. 

 

 - Разредно веће се бави образовно васпитним радом у појединим одељењима  разреда, 

разматра питања која се односе на живот и радученика и предузима мере за унапређивање 

образовно васпитног рада. 

 - Током школске 2019/20.. године Разреднa већа ће реализовати следеће садржаје, као и 

садржаје који нису саставни део Плана рада, али су од посебног значаја за образовно васпитни 

рад одређеног разреда: 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ  ВЕЋА 

РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ ОД I ДО IV РАЗРЕДА 
 

ПЛАН РАДА  ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА –  РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 

I РАЗРЕДA ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 

 

ПЛАН РАДА  ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА –  РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 

I РАЗРЕДA ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 
Руководилац разредног већа  I разреда: Биљана Папић 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

САДРЖАЈ РАДА 
НОСИОЦИ 

ПОСЛОВА 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ 

(ИСХОДИ) 

VIII 

- израда Плана рада Разредног 

већа нижих разреда за школску 

2019/20.годину; 

- израда Плана рада Одељењског 

старешине за школску 2019/20. 

годину; 

- формирање одељења и групе 

ученика у боравку 

- руководилац 

већа 

 

- одељењске 

старешине 

 

- ПП служба 

 

 

-реализација Плана рада 

Разредног већа за 

школску 2019/2020.; 

 

-реализација Плана рада 

Одељењског старешине  

за школску 2019/2020; 

IX 

- упознавање Одељењских већа са 

новим   ученицима; 

 

- договор о родитељским 

састанцима и уједначености 

критеријума и садржаја; 

 

- планирање излета, посета, 

сарадње са локалном заједницом 

- упознавање Разредног веће са 

током релизације наставних 

планова који су састављени према 

новом Плану и програму; 

-додговор око планирања и 

укључивања ,,пројектне наставе; 

 

-договор и предлог дестинација за 

организацију школе у природи, 

излета,екскурзија; 

- ПП служба 

- предметни 

наставници 

 

- одељењске 

старешине и 

предметни 

наставници 

- предметни 

наставници 

 

- управа школе, 

одељењске 

старешине и 

руководилац већа 

 

-квалитетнија  сарадња са 

родитељима , као и боља 

информисаност свих 

родитеља на нивоу Већа; 

 

-развијање осећаја 

припадности једној дечјој 

организацији,  (Дечији 

савез); 

 

-реализација планираних 

активности током Дечје 

недеље; 
 

-организовање посебног облика 

васпитно образовног рада 

X 

- пријем ученика првог разреда у 

Дечији савез и обележавање Дечје 

недеље 

 

- Прва седница одељењског 

већа: 

1. реализација Наставног плана и 

програма и ваннаставних 

активности; 

2. анализа успеха и владања 

ученика на крају првог квартала; 

3. мере за побољшање успеха и 

владања ученика  

4. разно; 

 

- одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници и ПП 

служба 

 

 

 

 

- одељењске 

старешине, 

управа школе и 

руководилац већа 

 

- одељењске 

 

-стална размена 

мишљења 

боља реализација 

Наставног плана и 

програма; 

 

 

-реализација планираних 

ваннаставних 

 активности; 
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- евидентирање ученика за рад у 

допунској и додатној настави, 

слободним активностима  

 

 

старешине,  

управа школе и 

руководилац већа 

 

- одељењске 

старешине и 

руководилац већа 

XI 

- идентификација ученика којима 

треба пружити посебну помоћ у 

учењу и владању; 

- идентификација надарених 

ученика и  ученика који посебно 

напредују у раду; доношење мера 

за њихову афирмацију;  

- праћење реализације часова 

редовне, допунске наставе ; 

 

- одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници и ПП 

служба 

- одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници и ПП 

служба 

- управа школе и 

ПП служба 

   

-реализације часова 

редовне, допунске 

наставе ;   

 

-помоћ  ученицима у 

учењу и владању; 

 

-афирмација надарених 

ученика; 

XII 

- Друга седница одељењског 

већа: 

1. реализација Наставног плана и 

програма и ваннаставних 

активности; 

2. анализа успеха и владања 

ученика на крају првог 

полугодишта; 

3. анализа предузетих мера за 

побољшање 

успеха и владања ученика и 

доношење нових мера; 

4. разно; 

 

-договор и реализација 

родитељских састанака 

 

-праћење реализације 

организације школе у природи, 

излета,екскурзија; 

 

-припрема и реализација 

Новогодишњег ваашара 

-реализација активности у оквиру 

Дечјег савеза 

- одељењске 

старешине,  

управа школе и 

руководилац већа 

 

 

 

 

 

 

-одељењске 

старешине 

 

- одељењске 

старешине,  

управа школе 

 

 

 

-реализација Наставног 

плана и програма; 

 

-реализација 

Новогодишњег вашара и 

активности у оквиру 

Дечјег савеза у циљу 

развијања пријатељства, и 

сарадништва, развијање 

осећаја за 

предузтетништво, 

развијање и подсицање 

маште и креативности, 

мануелне спретности и 

сл. ; 

I 

- реализација састанака са 

родитељима ученика који на 

полугодишту нису/ су слабо 

напредовали у савладавању 

наставних садржаја 

- припреме за прославу Светог 

Саве; 

  

- одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници и ПП 

служба 

- предметни 

наставници и 

управа школе 

 

-реализација састанака са 

родитељима; 

 

-реализација прославе  

Школске славе; 

II 

- сметње у учењу (однос према 

учењу, образовни и васпитни 

захтеви) 

 

- ПП служба 

 

- одељењске 

старешине 

 

-постизање што бољих 

резултата у раду;  
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III 

- припрема и реализација 

активности посвећених Дану жена 

 

- Трећа седница одељењског 

већа: 

1. реализација Наставног плана и 

програма и ваннаставних 

активности; 

2. анализа успеха и владања 

ученика на крају трећег квартала; 

3. мере за побољшање успеха и 

владања ученика; 

 

-договор око реализације 

родитељских састанака 

 

 

 

 

 

 

-одељењске 

старешине и ПП 

служба 

 

 

 

 

одељењске 

старешине и ПП 

служба 

-реализација Наставног 

плана и програма и 

ваннаставних активности; 

 

-реализација активности 

посвећених Дану жена; 

 

IV 

- анализа реализације допунске 

наставе и слободних активности; 

 

- припреме и реализација 

Ускршњег вашара 

- управа школе, 

предметни 

наставници и 

одељењске 

старешине 

- управа школе, 

одељењске 

старешине и 

руководилац већа 

 

-реализације допунске 

наставе и слободних 

активности; 

 

 

 

V 

- извештај о реализацији 

ваннаставних активности  

утврђивање предлога плана 

активности  за наредну школску 

годину (посета позоришним и 

биоскопским представама, 

укључивање у пројекте и 

активности на ниву града и сл.) 

 

- реализација активности у оквиру 

Дечјег савеза 

- одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, ПП 

служба и 

руководилац већа 

 

 

 

-увиђање добрих страна 

реализованих активности 

, као и недостатака, боље 

планирање 

VI 

-Четврта седница одељењског 

већа: 

1. реализација Наставног плана и 

програма и ваннаставних 

активности; 

2. утврђивање успеха и владања 

ученика на крају другог 

полугодишта; 

4. утврђивање постигнутих 

резултата ученика на 

такмичењима и посебних 

диплома; 

 

- договор око реализације 

родитељских састанака 

- управа школе, 

ПП служба и 

одељењске 

старешине 

 

 

 

 

- управа школе и 

одељењске 

старешине 

 

 

 

 

-реализација Наставног 

плана и програма; 

 

-утврђивање постигнутих 

резултата; 

 

-сарадња са родитељима; 
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                 ПЛАН РАДА  ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА –  РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 

II РАЗРЕДA ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 

 
Руководилац Разредног већа другог разреда: Невенка Новчић Мамула 

  

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САДРЖАЈ РАДА 

НОСИОЦИ 

ПОСЛОВА 

ЦИЉ 

АКТИВНОСТИ 

(ИСХОДИ) 

VIII 

- израда Плана рада Разредног 

већа нижих разреда за школску 

2019/20.годину; 

 

- израда Плана рада 

Одељењског старешине за 

школску 2019/20. годину; 

 

- формирање одељења и групе 

ученика у боравку 

- руководилац већа 

 

- одељењске 

старешине 

 

- ПП служба 

 

 

 

-реализација Плана 

рада Разредног већа за 

школску 2019/2020. 

 

-Реализација Плана 

рада Одељенског 

старешине  за школску 

2019/2020. 

IX 

- упознавање Одељенских већа 

са новим  ученицима; 

 

- евидентирање ученика за рад 

у допунској и додатној настави, 

слободним активностима; 

 

- договор о родитељским 

састанцима и уједначености 

критеријума и садржаја; 

 

- планирање излета, посета, 

сарадње са локалном 

заједницом; 

 

-планирање школе у природи и 

излета-предлог дестинација; 

 

-договор  Разредног већа 2. 

разреда око припреме приредбе 

за пријем ученика првог 

разреда у Дечији савез и 

обележавање Дечје недеље. 

- ПП служба 

- предметни 

наставници 

 

- одељењске 

старешине и 

предметни 

наставници 

- предметни 

наставници 

 

- управа школе, 

одељењске 

старешине и 

руководилац већа 

-квалитетнија  сарадња 

са родитељима , као и 

боља инфоемисаност 

свих родитеља на 

нивоу Већа; 

 

 

 

-развијање осећаја 

припадмости једној 

дечјој организацији,  

(Дечији савез); 

 

-реализација 

планираних 

активности током 

Дечје недеље; 

X 

 

- Прва седница одељењског 

већа: 

1. реализација Наставног плана 

и програма и ваннаставних 

активности; 

2. анализа успеха и владања 

ученика на крају првог 

квартала; 

3. мере за побољшање успеха и 

владања ученика  

4. разно; 

 

 

- одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници и ПП 

служба 

 

 

 

 

- одељењске 

старешине,  управа 

школе и 

руководилац већа 

 

 

 

-стална размена 

мишљења 

боља реализација 

Наставног плана и 

програма; 

 

 

 

 

-реализација 

планиране ваннаставне 

активности 

-  
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XI 

- идентификација ученика 

којима треба пружити посебну 

помоћ у учењу и владању; 

- идентификација надарених 

ученика и  ученика који 

посебно напредују у раду; 

доношење мера за њихову 

афирмацију;  

- праћење реализације часова 

редовне, допунске наставе ; 

- одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници и ПП 

служба 

- одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници и ПП 

служба 

- управа школе и 

ПП служба 

   

-реализације часова 

редовне, допунске 

наставе ;   

 

-помоћ  ученицима у 

учењу и владању, 

јачање њиховог односа 

према ураду и учењу , 

јачање самопуздања и 

осећаја напредовања; 

 

-афирмација 

надарених ученика; 

XII 

- Друга седница одељењског 

већа: 

1. реализација Наставног 

плана и програма и 

ваннаставних активности; 

2. анализа успеха и владања 

ученика на крају првог 

полугодишта; 

3. анализа предузетих мера за 

побољшање 

успеха и владања ученикаи 

доношење нових мера; 

4. разно; 

- договор и реализација 

родитељских састанака 

-припрема и реализација 

Новогодишњег вашара 

-реализација активности у 

оквиру Дечјег савеза 

- одељењске 

старешине,  управа 

школе и 

руководилац већа 

 

 

 

 

 

 

-одељењске 

старешине 

 

- одељењске 

старешине,  управа 

школе 

 

 

 

-реализација 

Наставног плана и 

програма; 

 

 

-успешна реализација 

Новогодишњег вашара 

и активности у оквиру 

Дечјег савеза; 

I 

- реализација састанака са 

родитељима ученика који на 

полугодишту нису/ су слабо 

напредовали у савладавању 

наставних садржаја 

- припреме за прославу Светог 

Саве; 

  

- одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници и ПП 

служба 

- предметни 

наставници и 

управа школе 

 

-квалитетнија  сарадња 

са родитељима , као и 

боља инфоемисаност 

свих родитеља на 

нивоу Већа; 

 

-реализација прославе  

Школске славе; 

II 

- сметње у учењу (однос према 

учењу, образовни и васпитни 

захтеви) 

 

- ПП служба 

 

- одељењске 

старешине 

 

-постизање резултата у 

раду;  

III 

- припрема и реализација 

активности посвећених Дану 

жена 

- Трећа седница одељењског 

већа: 

1. реализација Наставног 

плана и програма и 

ваннаставних активности; 

2. анализа успеха и владања 

ученика на крају трећег 

квартала; 

3. мере за побољшање успеха 

 

-одељењске 

старешине и ПП 

служба 

 

 

 

 

- одељењске 

старешине и ПП 

служба 

 -реализација 

Наставног плана и 

програма и 

ваннаставних 

активности; 

 

-остварене активности 

поводом  Дана жена; 
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и владања ученика; 

 

-договор око реализације 

родитељских састанака 

 

IV 

- анализа реализације 

допунске наставе и слободних 

активности; 

 

- управа школе, 

предметни 

наставници и 

одељењске 

старешине 

- управа школе, 

одељењске 

старешине и 

руководилац већа 

-квалитено 

реализована допунска 

и додатна настава и 

слободне 

активности,пружена 

адекватна помоћ 

ученицима , остварена 

индивидуализација и 

напредак ученика у 

учењу: 

V 

- извештај о реализацији 

ваннаставних активности  

утврђивање предлога плана 

активности  за наредну 

школску годину( посета 

позоришним и биоскопским 

представама, укључивање у 

пројекте и активности на ниву 

града и сл.; 

 

- реализација активности у 

оквиру Дечјег савеза 

- одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници, ПП 

служба и 

руководилац већа 

 

 

 

-увиђање добрих 

страна реализованих 

активности , као и 

недостатака, боље 

планирање 

VI 

-Четврта седница 

одељењског већа: 

1. реализација Наставног 

плана и програма и 

ваннаставних активности; 

2. утврђивање успеха и 

владања ученика на крају 

другог полугодишта; 

3. утврђивање постигнутих 

резултата ученика на 

такмичењима и посебних 

диплома; 

- договор око реализације 

родитељских састанака 

- управа школе, ПП 

служба и 

одељењске 

старешине 

 

 

 

 

- управа школе и 

одељењске 

старешине 

 

 

 

-реализацијНаставног 

плана и програма; 

утврђивање 

постигнутих 

резултата; 

 

-сарадња са 

родитељима; 

VII 

- анализа рада одељенског 

већа у току целокупне 

школске године; 

- ПП служба и 

одељењске 

старешине 

 -аналииран рад 

Одељенског већа у 

току целокупне 

школске године. 
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План рада Разредног већа III разредa за школску 2019/20. годину 

 
Руководилац Разредног већа трећег разреда : Тамара Киселица 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САДРЖАЈ РАДА 

НОСИОЦИ 

ПОСЛОВА 

 

VIII 

- договор о подели  Плана 

рада Разредног већа нижих 

разреда за школску 

2019/20.годину; 

- израда Плана рада 

Одељењског старешине за 

школску 2019/20.годину; 

-Договор за прибављање  

потребних уџбеници за 

изборни предмет као и 

додатних наставних 

средстава 

 

- руководилац већа 

 

- одељењске 

старешине 

 

 

-реализација Плана 

рада Разредног већа за 

школску 2018/2019. 

 

-реализација Плана 

рада Одељенског 

старешине  за школску 

2018/2019. 

IX 

- упознавање одељенских 

већа са новим ученицима; 

- евидентирање ученика за 

рад у допунској и додатној 

настави, слободним 

активностима  

- договор о родитељским 

састанцима и 

уједначености критеријума 

и садржаја; - планирање 

излета, посета, сарадње са 

локалном заједницом 

- упознавање разредног 

веће са током релизације 

наставних планова ккоји 

су сатављени према новом 

плану и програму; 

-планирање школе у 

природи и излета-предлог 

дестинација; 

- промена сатнице у 

извођењу  наставног 

процеса  

-увођење електронског 

дневника 

- договор  разредног већа 

3. разреда око припреме 

приредбе под називом 

сунчана јесен живота 

- ПП служба 

- предметни 

наставници 

 

- одељењске 

старешине и 

предметни наставници 

- предметни 

наставници 

- управа школе, 

одељењске старешине 

и руководилац већа 

 

 

 

 

-квалитетнија  сарадња 

са родитељима , као и 

боља инфоемисаност 

свих родитеља на 

нивоу Већа; 

 

 

 

-реализација 

планираних активности 

током Дечје недеље; 

X 

- Прва седница 

одељењског већа: 

1. реализација Наставног 

плана и програма и 

ваннаставних активности; 

2. анализа успеха и 

владања ученика на крају 

првог квартала; 

- одељењске 

старешине, предметни 

наставници и ПП 

служба 

- одељењске 

старешине,  управа 

школе и руководилац 

већа 

 

-стална размена 

мишљења 

боља реализација 

Наставног плана и 

програма; 

 

-развијање осећаја 
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3. мере за побољшање 

успеха и владања ученика  

4. разно; 

љубави,бриге и 

одговорности према 

старијим члановима 

породице 

 

-реализација планиране 

ваннаставне 

активмости 

-  

XI 

- идентификација ученика 

којима треба пружити 

посебнупомоћ у учењу и 

владању; 

- идентификација 

надарених ученика, 

евидентирањеученика који 

посебно напредују у раду и 

доношење мера за 

њиховуафирмацију;  

- праћење реализације 

часова редовне, допунске 

наставе ; 

- одељењске 

старешине, предметни 

наставници и ПП 

служба 

- одељењске 

старешине, предметни 

наставници и ПП 

служба 

- управа школе и ПП 

служба 

 

 

 

 

-квалитетнија  сарадња 

са родитељима , као и 

боља инфоемисаност 

свих родитеља на 

нивоу Већа; 

 

-развијање осећаја 

припадмости једној 

дечјој организацији,  

(Дечији савез); 

 

-реализација 

планираних активности 

током Дечје недеље; 

XII 

- Друга седница 

одељењског већа: 

1. реализација Наставног 

плана и програма и 

ваннаставних активности; 

2. анализа успеха и 

владања ученика на крају 

првог полугодишта; 

3. анализа предузетих мера 

за побољшање 

успеха и владања ученикаи 

доношење нових мера; 

4. разно; 

- одељењске 

старешине, предметни 

наставници и ПП 

служба 

 

 

-стална размена 

мишљења 

боља реализација 

Наставног плана и 

програма; 

 

 

 

-реализација планиране 

ваннаставне 

активмости 

-  

I 

- реализација састанака са 

родитељима ученика који 

су на полугодишту имали 

три и више недовољних 

оцена;  

- припреме за прославу 

Светог Саве; 

- договор око припреме 

ученика за  такмичење 

Мислиша  

- одељењске 

старешине, предметни 

наставници и ПП 

служба 

- предметни 

наставници и управа 

школе 

 

-реализација састанака 

са родитељима; 

 

-реализација прославе  

Школске славе; 

II 

- сметње у учењу (однос 

према учењу, образовни и 

васпитни захтеви) 

- ПП служба 

- одељењске 

старешине 

 

-постизање резултата у 

раду;  

III 

- припрема и реализација 

активности посвећених 

Дану жена 

 

 

 

 

 

 -реализација 

Наставног плана и 

програма и 

ваннаставних 
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- Трећа седница 

одељењског већа: 

1. реализација Наставног 

плана и програма и 

ваннаставних активности; 

2. анализа успеха и 

владања ученика на крају 

трећег квартала; 

3. мере за побољшање 

успеха и владања ученика; 

 

-договор око реализације 

родитељских састанака 

-одељењске старешине 

и ПП служба 

 

 

 

 

одељењске старешине 

и ПП служба 

активности; 

 

-реализација 

активности посвећених 

Дану жена; 

 

IV 

- анализа реализације 

допунске наставе и 

слободних активности; 

 

- управа школе, 

предметни наставници 

и одељењске 

старешине 

-квалитено 

реализована допунска 

и додатна настава и 

слободне 

активности,пружена 

адекватна помоћ 

ученицима , остварена 

индивидуализација и 

напредак ученика у 

учењу: 

V 

 

- реализација активности у 

оквиру Дечјег савеза 

- одељењске 

старешине, предметни 

наставници, ПП 

служба и руководилац 

већа 

-увиђање добрих 

страна реализованих 

активности , као и 

недостатака, боље 

планирање 

VI 

-Четврта седница 

одељењског већа: 

1. реализација Наставног 

плана и програма и 

ваннаставних активности; 

2. утврђивање успеха и 

владања ученика на крају 

другог полугодишта; 

4. утврђивање постигнутих 

резултата ученика на 

такмичењима и посебних 

диплома; 

- договор око реализације 

родитељских састанака 

- управа школе, ПП 

служба и одељењске 

старешине 

 

 

 

 

- управа школе и 

одељењске старешине 

 

 

 

-Реализација 

Наставног плана и 

програма; 

утврђивање 

постигнутих резултата; 

 

сарадња са 

родитељима; 

VII 

- анализа рада одељенског 

већа у току целокупне 

школске године; 

- ПП служба и 

одељењске старешине 

 -анализа рада 

одељенског већа у току 

целокупне школске 

године. 
 

НАПОМЕНА: Овај план ће бити допуњаван и прошириван током школске године у складу са потребама ученика  а у 

циљу квалитетнијег, богатијег и креативнијег рада у оквиру наставног процеса. 
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ПЛАН РАДА  ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА –  РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 

IV РАЗРЕДA ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 
 

 

Руководилац  Разредног већа четвртог разреда: Гордана Живковић 
 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САДРЖАЈ РАДА НОСИОЦИ ПОСЛОВА 

ЦИЉ АКТИВНОСТИ 

(ИСХОДИ) 

VIII 

- израда Плана рада 

Разредног већа нижих 

разреда за  

  школску 2019/20. годину; 

- израда Плана рада 

Одељењског старешине за  

  школску 2019/20. годину; 

- руководилац већа 

 

- одељењске старешине 

 

 

-реализација Плана рада 

Разредног већа за 

школску 2019/2020. 

 

-реализација Плана рада 

Одељенског старешине  

за школску 2019/2020. 

IX 

- упознавање Одељенских 

већа са новим ученицима; 

- евидентирање ученика за 

рад у допунској и  

  Додатној настави, 

слободним активностима  

- договор о родитељским 

састанцима и 

уједначености  

  критеријума и садржаја; 

- планирање школе у 

природи и излета  

- договор  Разредног већа у 

вези са овележавањем 

Дечје недеље 

- ПП служба 

- предметни наставници 

- одељењске старешине и   

  предметни наставници 

- предметни наставници 

- управа школе, 

одељењске старешине и 

руководилац већа 

 

 

 

-квалитетнија  сарадња са 

родитељима , као и боља 

инфоемисаност свих 

родитеља на нивоу Већа; 

 

 

 

- реализација планираних 

активности током  Дечје 

недеље; 

X 

- Прва седница 

Одељењског већа: 

1. реализација Наставног 

плана, програма и  

    ваннаставних 

активности; 

2. анализа успеха и 

владања ученика на крају 

првог  

    квартала; 

3. мере за побољшање 

успеха и владањаученика  

4. разно; 

 

- одељењске старешине,  

  предметни наставници и 

ПП  

  служба 

 

 

 

 

- одељењске старешине,  

управа  

  школе и руководилац 

већа 

 

стална размена мишљења, 

боља реализација 

Наставног плана и 

програма; 

 

 

 

 

 

 

 

реализација планиране 

ваннаставне активмости 

-  

XI 

- идентификација ученика 

којима треба пружити  

  посебну помоћ у учењу и 

владању; 

- идентификација 

надарених ученика, 

евидентирање   

  ученика који посебно 

напредују у раду и 

доношење  

- одељењске старешине,  

  предметни наставници и 

ПП  

  служба 

- одељењске старешине,  

  предметни наставници и 

ПП  

  служба 

- управа школе и ПП 

служба 

 

-квалитетнија  сарадња са 

родитељима , као и боља 

информисаност свих 

родитеља на нивоу Већа; 

 

 

-развијање осећаја 

припадмости једној дечјој 

организацији,  (Дечији 
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  мера за њихову 

афирмацију;  

- праћење реализације 

часова редовне, допунске  

  наставе; 

савез); 

-реализација планираних 

активности током Дечје 

недеље; 

XII 

- Друга седница 

Одељењског већа: 

1. реализација Наставног 

плана, програма и  

    ваннаставних 

активности; 

2. анализа успеха и 

владања ученика на крају 

првог  

    полугодишта; 

3. анализа предузетих мера 

за побољшање 

    успеха и владања 

ученикаи доношење нових 

мера; 

4. разно; 

-договор и реалиѕација 

родитељских састанака 

-припрема и реализација 

Новогодишњег вашара 

 

 

- одељењске старешине,  

  предметни наставници и 

ПП  

  служба 

 

- одељењске старешине 

 

- одељењске старешине,  

управа  

  школе 

 

-стална размена 

мишљења 

боља реализација 

Наставног плана и 

програма; 

 

 

 

 

 

 

 

-реализација планиране 

ваннаставне активмости 

-  

I 

- Реализација састанака са 

родитељима ученика који 

су   

  на полугодишту слабо 

напредовали у 

савладавању  

  наставних садржаја 

- припреме за прославу 

Светог Саве; 

- договор око припреме 

ученика за  такмичење  

  Мислиша  

- одељењске старешине,  

  предметни наставници и 

ПП  

  служба 

- предметни наставници и 

управа  

  школе 

- одељењске старешине 

 

 

-реализовација Наставног 

плана и програма; 

 

 -боља сарадња са 

родитељима; 

II 

- сметње у учењу (однос 

према учењу, образовни и  

  васпитни захтеви) 

- ПП служба 

- одељењске старешине 

 

-постизање резултата у 

раду;  

III 

- припрема и реализација 

активности посвећених 

Дану 

жена 

- Трећа седница 

одељењског већа: 

1. реализација Наставног 

плана, програма и 

ваннаставних активности; 

2. анализа успеха и 

владања ученика на крају 

трећег 

квартала; 

3. мере за побољшање 

успеха и владања ученика; 

4. разно 

- договор око реалиѕације 

родитељских састанака 

- одељењске старешине 

 

 

- одељењске старешине и 

ПП 

служба 

 

 

 

- одељењске старешине и 

ПП 

служба 

 

 

-реализација Наставног 

плана и програма; 

 

 

 -боља сарадња са 

родитељима; 
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IV 

- анализа реализације 

допунске наставе и 

слободних  

  активности; 

 

 

- управа школе, 

предметни  

  наставници и одељењске  

  старешине 

 

 

 

- анализа реализације 

допунске наставе и 

слободних активности; 

 

 

 

 

V 

- извештај о реализацији 

школе у природи и 

екскурзије и утврђивање  

  предлога плана школе у 

природи и екскурзије за 

наредну школску  

  годину; 

- одељењске старешине,  

  предметни наставници, 

ПП  

  служба и руководилац 

већа 

 

-увиђање добрих страна 

реализованих активности 

, као и недостатака, боље 

планирање 

VI 

- Четврта седница 

одељењског већа: 

1. реализација Наставног 

плана, програма и  

    ваннаставних 

активности; 

2. утврђивање успеха и 

владања ученика на крају  

    другог полугодишта; 

3. утврђивање постигнутих 

резултата ученика на  

    такмичењима и 

посебних диплома; 

4. разно 

- договор око реализације 

родитељских састанака 

- управа школе, ПП 

служба и   

  одељењске старешине 

 

 

- управа школе и 

одељењске  

  старешине 

 

 

 

-реализација Наставног 

плана и програма; 

Утврђени и анализирани 

постигнути  резултати; 

 

 -боља сарадња са 

родитељима; 

VII 

- анализа рада одељенског 

већа у току целокупне  

  школске године; 

- ПП служба и одељењске  

  старешине 

- анализа  рада 

Одељенског већа у току 

целокупне школске 

године ,  мере и предлози 

за превазилажење 

недостатака и 

побољшање успеха; 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ  ВЕЋА  

ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ ОД  V  ДО  VIII РАЗРЕДА 

 

ПЛАН РАДА  ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА–  РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 

 V  РАЗРЕДA ЗА ШКОЛСКУ 2018 /19. ГОДИНУ. 
Руководилац разредног већа: Марина Токин 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САДРЖАЈ РАДА 

НОСИОЦИ 

ПОСЛОВА 

ЦИЉ 

ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

( ИСХОДИ) 

VIII 

Конституисање Разредног већа и 

Одељењских већа 5. разреда и избор 

руководиоца Разредног већа 5. разреда 

за школску 2019/2020. годину; 

Усвајање Плана рада Разредног већа 5. 

разреда; 

Утврђивање задужења чланова 

Разредног већа у оквиру 40-часовне 

радне недеље; 

Доношење Глобалног плана рада по 

предметима; 

Доношење Оперативних планова рада 

за појединачне предмете; 

Примена Протокола о спречавању 

насиља у школи; 

Захтев за набавку средстава и опреме за 

реализацију наставе; 

Договор о изради иницијалних тестова 

за 5. разред; 

Дежурство наставника; 

Договор о реализацији првог 

Родитељског састанка и предлог 

дневног реда: 

 Састав одељења (новоуписани 

ученици); 

 Предмети и предметни 

наставници; 

 Избор представника и његовог 

заменика за Савет родитеља; 

 Школски календар; 

 Осигурање ученика; 

 Плаћање обезбеђења школе; 

 Ђачки динар; 

 Електронски дневник – 

објашњење начина рада, подела 

захтева за креирање родитељског 

налога за приступ  

 Извођење екскурзија према 

новом Правилнику који је донело 

Министарство просвете и 

технолошког развоја Србије; 

 Разно. 

 Закључак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- руководилац већа 

 

- одељењске 

старешине 
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IX 

- упознавање Одељенских већа са 

новим ученицима; 

- евидентирање ученика за рад у 

допунској и додатној настави, 

слободним активностима  

- договор о родитељским састанцима и 

уједначености критеријума и садржаја; 

- утврђивање распореда писмених 

задатака и контролних вежби; 

- планирање екскурзије-предлог 

дестинација; 

- ПП служба 

- предметни 

наставници 

- одељењске 

старешине и 

предметни наставници 

- предметни 

наставници 

- управа школе, 

одељењске старешине 

и руководилац већа 

 

X 

- Прва седница одељењског већа: 

1. реализација Наставног плана и 

програма и ваннаставних активности; 

2. анализа успеха и владања ученика 

на крају првог квартала; 

3. мере за побољшање успеха и 

владањаученика  

4. разно; 

- на основу приспелих понуда донети 

одлуку о дестинацији и времену 

реализације планиране екскурзије; 

- одељењске 

старешине, предметни 

наставници и ПП 

служба 

 

 

 

 

- одељењске 

старешине,  управа 

школе и руководилац 

већа 

 

XI 

- идентификација ученика којима треба 

пружити посебну помоћ у учењу и 

владању; 

- идентификација надарених ученика, 

евидентирањеученика који посебно 

напредују у раду и доношење мера за 

њиховуафирмацију;  

- праћење реализације часова редовне, 

допунске и додатне наставеи 

слободних активности; 

- одељењске 

старешине, предметни 

наставници и ПП 

служба 

- одељењске 

старешине, предметни 

наставници и ПП 

служба 

- управа школе и ПП 

служба 

 

XII 

- Друга седница одељењског већа: 

1. реализација Наставног плана и 

програма и ваннаставних активности; 

2. анализа успеха и владања ученика 

на крају првог полугодишта; 

3. анализа предузетих мера за 

побољшање 

успеха и владања ученикаи доношење 

нових мера; 

4. разно; 

- одељењске 

старешине, предметни 

наставници и ПП 

служба 

 

 

I 

- реализација састанака са родитељима 

ученика који су на полугодишту имали 

три и више недовољних оцена;  

- припреме за прославу Светог Саве; 

- одељењске 

старешине, предметни 

наставници и ПП 

служба 

- предметни 

наставници и управа 

школе 

 

II 

- сметње у учењу (однос према учењу, 

образовни и васпитнизахтеви) 

- договор око припреме ученика за 

окружна такмичења 

- ПП служба 

 

- одељењске 

старешине 

 

III 

- Трећа седница одељењског већа: 

1. реализација Наставног плана и 

програма и ваннаставних активности; 

2. анализа успеха и владања ученика 

на крају трећег квартала; 

3. мере за побољшање успеха и 

владањаученика; 

4. разно; 

- одељењске 

старешине, предметни 

наставници и ПП 

служба 

 

- предметни 

наставници 
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IV 

- анализа реализације допунске и 

додатне наставе и слободних 

активности; 

- организација и реализација 

екскурзије ученика; 

- договор око припреме ученика који 

су се пласирали на републичка 

такмичења 

 

- управа школе, 

предметни наставници 

и одељењске 

старешине 

- управа школе, 

одељењске старешине 

и руководилац већа 

 

V 

- извештај о реализацији екскурзије и 

утврђивање предлога плана екскурзије 

за наредну школску годину; 

- одељењске 

старешине, предметни 

наставници, ПП 

служба и руководилац 

већа 

 

VI 

-Четврта седница одељењског већа: 

1. реализација Наставног плана и 

програма и ваннаставних активности; 

2. утврђивање успеха и владања 

ученика на крају другог полугодишта; 

3. договор о припремној настави и 

организацији поправног и разредног 

испита;  

4. утврђивање постигнутих резултата 

ученика натакмичењима и посебних 

диплома; 

- додела похвала, награда диплома и 

сведочанстава 

 

- управа школе, ПП 

служба и одељењске 

старешине 

- управа школе и 

одељењске старешине 

 

VII 

-анализа рада одељенског већа у току 

целокупне школске године; 

 

- ПП служба и 

одељењске старешине 

 

VIII 

- утврђивање успеха ученика после 

полагања поправних иразредних 

испита. 

- ПП служба и 

одељењске старешине 

 

 

 

ПЛАН РАДА  ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА – РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 

VI РАЗРЕДA ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

 

Руководилац Разредног већа: Марија Тир Борља 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САДРЖАЈ РАДА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ЦИЉ ПЛАНИРАНЕ 

АКТИВНОСТИ 

( ИСХОДИ) 

VIII 

– израда Плана рада 

Разредног већа 6. разреда 

за школску 2019/2020. 

годину; 

– израда Плана рада 

Одељењског старешине за 

школску 2019/2020. годину  

– руководилац већа; 

 

 

– одељењске 

старешине 

– осмишљавање рада 

Разредног већа шестог 

разреда 

IX 

– упознавање Одељенских 

већа са новим ученицима; 

– евидентирање ученика 

за рад у допунској и до-

датној настави и сло-

бодним активностима; 

– договор о родитељским 

– ПП служба; 

– предметни 

наставници 

 

– одељењске старешине 

и предметни настав-

ници; 

– благовремено управ-

љање непосредним 

наставним процесом 
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састанцима и  уједначено-

сти критеријума и садржаја; 

– утврђивање распореда 

писмених задатака и кон-

тролних вежби; 

– планирање екскурзије 

– предметни 

наставници; 

– управа школе, 

одељењске старешине 

и руководилац већа 

X 

– Прва седница 

Одељењског већа: 

1. реализација Наставног 

плана и програма и 

ваннаставних активности; 

2. анализа успеха и 

владања ученика на крају 

првог квартала; 

3. мере за побољшање 

успеха и владања ученика  

4. разно; 

– на основу приспелих 

понуда донети одлуку о 

дестинацији и времену 

реализације планиране 

екскурзије; 

– одељењске стареши-

не, предметни настав-

ници и ПП служба 

 

 

 

 

– одељењске стареши-

не,  управа школе и 

руководилац већа 

– систематизација успе-

ха и владања ученика 

овог Разредног већа у 

сагласју са предлогом 

министра просвете, со-

цијализација ученика 

кроз ваннаставне актив-

ности, у виду екскурзија 

XI 

– идентификација ученика 

којима треба пружити по-

себну помоћ у учењу и 

владању; 

– идентификација надаре-

них ученика, евидентирање 

ученика који посебно напре- 

дују у раду и доношење ме-

ра за њихову афирмацију;  

– праћење реализације ча-

сова редовне, допунске и 

додатне наставе и слобод-

них активности  

– одељењске стареши-

не, предметни настав-

ници и ПП служба; 

– одељењске стареши-

не, предметни настав-

ници и ПП служба; 

– управа школе и ПП 

служба 

– помагање ученицима у 

савладавању нових, пла-

нираних образовних 

изазова 

XII 

– Друга седница Одељењ-

ског већа: 

1. реализација Наставног 

плана и програма и ванна-

ставних активности; 

2. анализа успеха и влада-

ња ученика на крају првог 

полугодишта; 

3. анализа предузетих ме-

ра за побољшање успеха и 

владања ученика и доно-

шење нових мера; 

4. разно 

– одељењске стареши-

не, предметни настав-

ници и ПП служба 

 

– систематизација успе-

ха и владања ученика 

шестог разреда; 

I 

– реализација састанака са 

родитељима ученика који 

су на полугодишту имали 

три и више недовољних 

оцена;  

– припреме за прославу 

Светог Саве 

– одељењске стареши-

не, предметни настав-

ници и ПП служба; 

– предметни настав-

ници и управа школе 

– приближити ученици-

ма улогу и значај свети-

теља Саве за српску ис-

торију; повезати је са 

савременим животом 
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II 

– сметње у учењу (однос 

према учењу, образовни и 

васпитни захтеви); 

– договор око припреме 

ученика за окружна 

такмичења 

– ПП служба; 

 

– одељењске 

старешине 

– помоћ ученицима у 

савладавању градива, 

сналажењу у друштву и 

развитак талената 

III 

– Трећа седница 

Одељењског већа: 

1. реализација Наставног  

плана и програма и 

ваннаставних активности; 

2. анализа успеха и  

владања ученика на крају 

трећег квартала; 

3. мере за побољшање 

успеха и владања ученика; 

4. разно 

– одељењске стареши-

не, предметни настав-

ници и ПП служба 

 

 

 

– предметни 

наставници 

– сумирање резултата и 

њихова анализа ради 

постизања бољег успеха 

ученика у другом полу-

годишту; 

– побољшање самог на-

ставног процеса и раз-

вијање индивидуалних 

способности ученика 

IV 

– анализа реализације до-

пунске и додатне наставе 

и слободних активности; 

– договор око припреме 

ученика који су се пласи-

рали на републичка 

такмичења 

– управа школе, пред-

метни наставници и 

одељењске старешине 

и ПП служба 

 

– квалитено реализова-

на допунска и додатна 

настава, пружена аде-

кватна помоћ ученици-

ма, остварена индивиду-

ализација и напредак 

ученика у учењу; 

V, VI 

– извештај о реализацији 

екскурзије и утврђивање 

предлога плана екскурзије 

за наредну школску 

годину 

– одељењске стареши-

не, предметни настав-

ници, ПП служба и 

руководилац већа 

 

– сагледавање успешне 

реализоване активности 

и њено будуће 

оплемењивање 

VI 

– Четврта седница 

Одељењског већа: 

1. реализација Наставног 

плана и програма и 

ваннаставних активности; 

2. утврђивање успеха и 

владања ученика на крају 

другог полугодишта; 

3. договор о припремној 

настави и организацији 

поправног и разредног 

испита;  

4. утврђивање 

постигнутих резултата 

ученика на такмичењима 

и посебних диплома; 

– додела похвала, награда 

диплома и сведочанстава  

– управа школе, ПП 

служба и одељењске 

старешине; 

– управа школе и 

одељењске старешине 

 

– систематизација ус-

пеха и владања ученика 

шестог   разреда у циљу 

побољшања наставног 

процеса, индивидуали-

зације и напредка уче-

ника  у следећој школ-

ској години 

VIII 

– анализа рада Одељењског 

већа у току целокупне 

школске године 

– ПП служба и 

одељењске старешине 

– самовредновање, у 

циљу будућих бољих 

резултата 
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ПЛАН РАДА  ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА–  РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 

                           VII РАЗРЕДA ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 

 
Руководилац Разредног већа: Сандра Кнежевић 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САДРЖАЈ РАДА НОСИОЦИ ПОСЛОВА 

 

VIII 

- израда Плана рада 

Разредног већа 7. разреда за 

школску 2019/20.годину; 

- израда Плана рада 

Одељењског старешине за 

школску 2019/20.годину; 

- руководилац већа 

 

- одељењске старешине 

-осмишљавање рада 

Разредног већа седмог  

разреда; 

IX 

- упознавање Одељенских 

већа са новим ученицима; 

- евидентирање ученика за 

рад у допунској и додатној 

настави, слободним 

активностима и Ђачком 

парламенту; 

- договор о родитељским 

састанцима и уједначености 

критеријума и садржаја; 

- утврђивање распореда 

писмених задатака и 

контролних вежби; 

- планирање екскурзије-

предлог дестинација; 

 

- ПП служба 

- предметни наставници 

 

 

- одељењске старешине и 

предметни наставници 

- предметни наставници 

 

- управа школе, 

одељењске старешине и 

руководилац већа 

-конструктивно и  

благовремено управљање 

непосредним наставним 

процесом; 

X 

- Прва седница одељењског 

већа: 

1. реализација Наставног 

плана и програма и 

ваннаставних активности; 

2. анализа успеха и владања 

ученика на крају првог 

квартала; 

3. мере за побољшање 

успеха и владањаученика  

 

- одељењске старешине, 

предметни наставници и 

ПП служба 

 

 

 

 

- одељењске старешине,  

управа школе и 

руководилац већа 

-систематизација успеха и 

владања ученика овог 

Разредног већа 

у сагласју са предлогом 

министра просвете, 

социјализација ученика 

кроз ваннаставне 

активности; 

I 

- идентификација ученика 

којима треба пружити 

посебну помоћ у учењу и 

владању; 

- идентификација надарених 

ученика, евидентирање 

ученика који посебно 

напредују у раду и 

доношење мера за 

њиховуафирмацију;  

- праћење реализације 

часова редовне, допунске и 

додатне наставе и 

слободних активности; 

- одељењске старешине, 

предметни наставници и 

ПП служба 

- одељењске старешине, 

предметни наставници и 

ПП служба 

- управа школе и ПП 

служба 

-помагање ученицима у 

савладавању нових, 

планираних  образовних 

изазова ; 
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XII 

- Друга седница одељењског 

већа: 

1. реализација Наставног 

плана и програма и 

ваннаставних активности; 

2. анализа успеха и владања 

ученика на крају првог 

полугодишта; 

3. анализа предузетих мера 

за побољшање 

успеха и владања ученика и 

доношење нових мера; 

4. разно; 

- одељењске старешине, 

предметни наставници и 

ПП служба 

 

-систематизација успеха и 

владања ученика седмог  

разреда у циљу 

побољшања наставног 

процеса  , 

индивидуализације и 

напредка ученика у 

успеху и владању; 

I 

- реализација састанака са 

родитељима ученика који 

суна полугодишту имали 

три и више недовољних 

оцена;  

- припреме за прославу 

Светог Саве; 

- одељењске старешине, 

предметни наставници и 

ПП служба 

- предметни наставници 

и управа школе 

-приближити ученицима 

улогу и значај светитеља 

Саве за српску историју; 

повезати је са савременим 

животом 

II 

- сметње у учењу (однос 

према учењу, образовни и 

васпитни захтеви); 

- договор око припреме 

ученика за окружна 

такмичења 

- ПП служба 

 

- одељењске старешине 

 -помоћ ученицима у 

савладавању градива, 

сналажењу у друштву и 

развитак талената 

III 

- Трећа седница одељењског 

већа: 

1. реализација Наставног 

плана и програма и 

ваннаставних активности; 

2. анализа успеха и владања 

ученика на крају трећег 

квартала; 

3. мере за побољшање 

успеха и владања ученика; 

4. разно; 

- одељењске старешине, 

предметни наставници и 

ПП служба 

 

 

 

- предметни наставници 

-сумирање резултата и 

њихова анализа ради 

постизања бољег успеха 

ученика у другом 

полугодишту. 

Побољшање самог 

наставног процеса и 

иразвијање 

индивидуалних 

способности ученика 

IV 

- анализа реализације 

допунске и додатне наставе 

и слободних активности; 

- организација и реализација 

екскурзије ученика; 

- договор око припреме 

ученика који су се 

пласирали на републичка 

такмичења 

- управа школе, 

предметни наставници и 

одељењске старешине и 

ПП служба 

 

-квалитено реализована 

допунска и додатна 

настава,пружена 

адекватна помоћ 

ученицима , остварена 

индивидуализација и 

напредак ученика у 

учењу; 

V 

- извештај о реализацији  

реализованих ваннаставних 

активности; 

- посета Сајму образовања; 

- одељењске старешине, 

предметни наставници, 

ПП служба и 

руководилац већа 

-сагледавање успешне 

реализоване активности и 

њено будуће 

оплемењивање; 

 

-боља информисаност 

ученика о упису у средње 

школе и програмома 

средњих школа; 

 



119 

 

VI 

- Четврта седница 

одељењског већа: 

1. реализација Наставног 

плана и програма и 

ваннаставних активности; 

2. утврђивање успеха и 

владања ученика на крају 

другог полугодишта; 

3. анализа резултата 

полагања пробног завршног 

испита уколико га 

организује Министарство 

просвете; 

4. договор о припремној 

настави и организацији 

поправног и разредног 

испита;  

5. утврђивање постигнутих 

резултата ученика 

натакмичењима и посебних 

диплома; 

- додела похвала, награда 

диплома и сведочанстава;  

- управа школе, ПП 

служба и одељењске 

старешине 

- управа школе и 

одељењске старешине 

 -сумирање резултата и 

њихова анализа ради 

постизања бољег успеха 

ученика : 

 

 

-побољшање самог 

наставног процеса у 

наредној школској 

годими; 

 

-сумирани резултати и 

додељене похвале и 

награде ученицима за 

изузетан успех и владање, 

развијање осећаја 

успешности  код ученика 

и сазнања да труд треба 

наградити; 

VII 

-анализа рада одељенског 

већа у току целокупне 

школске године; 

 

- ПП служба и 

одељењске старешине 

-самовредновање, у циљу 

будућих бољих резултата 

 

 

ПЛАН РАДА  ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА–  РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 

VIII РАЗРЕДA ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 
Руководилац Разредног већа: Љиљана Филиповић 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САДРЖАЈ РАДА 

НОСИОЦИ 

ПОСЛОВА 

 

VIII 

– израда Плана рада Разредног 

већа 8. разреда за школску 

2019/20.. годину; 

– израда Плана рада Одељењског 

старешине 8. разреда за школску 

2019/20.. годину; 

– руководилац већа 

 

– одељењске 

старешине 

-осмишљавање рада 

Разредног већа осмог 

разреда 

IX 

– упознавање Одељенских већа са 

новим учени-цима; 

– евидентирање ученика за рад у 

допунској и до-датној настави, 

слободним активностима и 

Ђачком парламенту; 

– договор о родитељским 

састанцима и уједначе-ности 

критеријума и садржаја; 

– утврђивање распореда 

писмених задатака и кон-тролних 

вежби; 

– анализа иницијалних тестова; 

– планирање екскурзије (донети 

одлуку о дестинацији и времену 

реализације планиране 

– ПП служба 

– предметни 

наставници 

 

 

– одељењске 

старешине и 

предметни 

наставници 

– предметни 

наставници 

 

– управа школе, 

одељењске старешине 

и руководилац већа 

– одељењске 

-успешно и 

благовремено 

управљање 

непосредним наставним 

процесом 
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екскурзије); 

– планирање размене ученика са 

ученицима из Данске; 

старешине,  управа 

школе и руководилац 

већа 

X 

– Прва седница одељењског већа: 

1. реализација Наставног плана и 

програма и ван-наставних 

активности; 

2. анализа успеха и владања 

ученика на крају првог квартала; 

3. мере за побољшање успеха и 

владања ученика;  

4. разно; 

– организација и реализација 

екскурзије ученика; 

– одељењске 

старешине, предметни 

наставници и ПП 

служба 

 

 

 

– управа школе, 

одељењске старешине 

и руков. већа 

 -систематизација 

успеха и владања 

ученика овог Разредног 

већа 

 

 -у сагласју са 

предлогом министра 

просвете, 

социјализација ученика 

кроз ваннаставне 

активности 

XI 

– идентификација ученика којима 

треба пружити посебну помоћ у 

учењу и владању; 

– идентификација надарених 

ученика, евиден-тирање ученика 

који посебно напредују у раду и 

доношење мера за њихову 

афирмацију;  

– праћење реализације часова 

редовне, допунске и додатне 

наставе и слободних активности;  

– извештај о реализацији 

екскурзије и утврђивање предлога 

плана екскурзије за наредну 

школску годину; 

– одељењске 

старешине, предметни 

наставници и ПП 

служба 

– одељењске 

старешине, предметни 

наставници и ПП 

служба 

– управа школе и ПП 

служба 

– руководилац већа 

 

-помагање ученицима у 

савладавању нових, 

планираних  

образовних изазова  

XII 

– Друга седница одељењског 

већа: 

1. реализација Наставног плана и 

програма и ван-наставних 

активности; 

2. анализа успеха и владања 

ученика на крају првог 

полугодишта; 

3. анализа предузетих мера за 

побољшање успеха и владања 

ученика и доношење нових мера; 

– договор о припремној настави 

за полагање завр-шног испита; 

– одељењске 

старешине, предметни 

наставници и ПП 

служба 

 

-сумирање резултата и 

њихова анализа ради 

постизања бољег успеха 

ученика у другом 

полугодишту. 

Побољшање самог 

наставног процеса и 

иразвијање 

индивидуалних 

способности ученика. 

I 

– реализација састанака са 

родитељима ученика који су на 

полугодишту имали три и више 

недовољних оцена;  

– припреме за прославу Светог 

Саве; 

– одељењске 

старешине, предметни 

наставници и ПП 

служба 

– предметни 

наставници и управа 

школе 

-приближити 

ученицима улогу и 

значај светитеља Саве 

за српску историју; 

повезати је са 

савременим животом 

II 

– сметње у учењу (однос према 

учењу, образовни и васпитни 

захтеви); 

– анкете о професионалним 

интересовањима уче-ника VIII 

разреда 

– ПП служба 

 

– одељењске 

старешине и ПП 

служба 

-помоћ ученицима у 

савладавању градива, 

сналажењу у друштву и 

развитак  талената 
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III 

– Трећа седница одељењског 

већа: 

1. реализација Наставног плана и 

програма и ван-наставних 

активности; 

2. анализа успеха и владања 

ученика на крају трећег квартала; 

3. мере за побољшање успеха и 

владањаученика; 

4. разно; 

– припрема ученика за полагање 

пробног завршног испита; 

– припрема ученика за размену са 

ученицима из Данске; 

– одељењске 

старешине, предметни 

наставници и ПП 

служба 

 

 

 

 

– предметни 

наставници 

 

– наставник 

организатор и 

одељењске старешине 

-умирање резултата и 

њихова анализа ради 

постизања бољег успеха 

ученика у другом 

полугодишту. 

Побољшање самог 

наставног процеса и 

иразвијање 

индивидуалних 

способности ученика. 

IV 

– организација полагања пробног 

завршног испита и поновни 

договор о припремној настави за 

полагање завршног испита;  

– анализа реализације допунске и 

додатне наставе и слободних 

активности; 

– анализа добијених резултата на 

основу анкети-рања ученика 

осмог разреда у вези са професио-

налном оријентацијом; 

– реализација размене ученика са 

ученицима из Данске; 

– управа школе, 

предметни 

наставници и 

одељењске старешине 

– управа школе и ПП 

служба 

 

– ПП служба и 

одељењске старешине 

– наставник 

организатор и 

одељењске старешине 

 

-анализа постигнутог 

успеха на пробном 

испиту у циљу 

превазилаженј 

потешкоћа у учењу и 

побољшања резултата 

ученика правом  

завршном испиту 

 

 

 

 

 

 

 

-сагледавање успешне 

реализоване активности 

и њено будуће 

оплемењивање 

V 

– Четврта седница одељењског 

већа: 

1. реализација Наставног плана и 

програма и ван-наставних 

активности; 

2. утврђивање успеха и владања 

ученика на крају другог 

полугодишта; 

3. анализа резултата полагања 

пробног завршног испита; 

4. договор о припремној настави 

и организацији поправног и 

разредног испита;  

5. утврђивање постигнутих 

резултата ученика на 

такмичењима и смотрама и 

утврђивање предлога за носиоце 

дипломе Вук Караџић и посебних 

диплома; 

6. предлози за ученика 

генерације; 

7. разно; 

– посета Сајму образовања; 

– организација и реализација 

– одељењске 

старешине, предметни 

наставници и ПП 

служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– руководилац већа,  

одељењске старешине 

– управа школе, ПП 

служба и одељењске 

старешине 

– наставник 

организатор 

-систематизација 

успеха и владања 

ученика овог Разредног 

већа 

 

-у сагласју са 

предлогом министра 

просвете, 

социјализација ученика 

кроз ваннаставне 

активности 

 

-боља информисаност 

ученика о упису у 

средње школе и 

програмома средњих 

школа 

 

-добро организовано 

матурско вече 
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матурске свечаности; 

– утврђивање успеха ученика 

после полагања по-правних 

иразредних испита;  

– извештај о посети ученика 

вршњацима у Данској; 

VI 

– прикупљање и провера 

документације неопходне за 

полагање завршног испита; 

– додела похвала, награда 

диплома и сведочанстава;  

– управа школе, ПП 

служба и одељењске 

старешине 

– управа школе и 

одељењске старешине 

-

остваренастематизација 

успеха и владања 

ученика осмог разреда 

на крају школске 

године 

 

-прикупљени пода 

ци о кандидатима за 

Ђака генерације 

 

-сумирани резултати и 

додељене похвале и 

награде ученицима за 

изузетан успех и 

владање, развијање 

осећаја успешности  

код ученика и сазнања 

да труд треба наградити 

VII 

– анализа резултата након 

полагања завршног испита; 

– активности у вези са уписом 

ученика у средње школе;  

– анализа успешности уписа 

ученика у средње школе. 

– ПП служба  

– одељењске 

старешине, ПП 

служба и управа 

школе 

– ПП служба и управа 

школе 

- самовредновање, у 

циљу будућих бољих 

резултата 

 

 

ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА   
Трајни задаци Стручног већа су: утврђивање методологије планирања, припремања и 

праћењаобразовно-васпитног рада; размена искустава у организовању самосталног рада ученика; 

континуирано праћење напредовања ученика; опремање кабинета и предлагање набавке 

потребних наставних средстава ипотрошног материјала; уједначавање критеријума оцењивања; 

праћење стручне литературе и савременепраксе; процена резултата рада Стручног већа; израда 

извештаја о раду Стручног већа и доношење програмарада за наредну школску годину и 

самовредновање рада. 

Сви чланови Стручног већа су дужни да учествују у стручним усавршавањима у 

организацији Министарства просвете и спорта и да се индивидуално усавршавају. У Школи постоје 

следећа стручна већа за области предмета: 

1) Стручно веће друштвених наука, 

2) Стручно веће природнићх наука, 

3) Стручно веће уметности и вештина. 
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ПЛАН РАДА 

СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРОФЕСОРА  
СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

 

Чланови Стручног већа: 
1. Драгослав Андрин 

2. Николина Коњевић Милошевић 

3. Марина Токин  

4. Марија Тир Борља 

5. Елеонора Ерцег 

6. Радмила Лацковић  

7. Руководилац већа: Зорица Мркшић 

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САДРЖАЈ РАДА ИЗВРШИОЦИ 

П
Р

В
И

 К
В

А
Р

Т
А

Л
 

СЕПТЕМБАР 

- Анализа рада Стручног већа у школској 

2018/2019. години. 

- Анализа постигнућа ученика и наставника током 

школске 2018/2019. године. 

- Планирање рада Стручног већа за школску 

2019/2020. одину. 

- Договор о форми глобалног и оперативног 

планирања и припремама за часове 

- Усвајање распореда писмених провера знања и 

редоследа лектира 

- Усаглашавање критеријума оцењивања 

- Припрема и реализација иницијалног теста 

- Усвајање планова рада додатне и допунске наставе 

и секција  

- Процена опремљености кабинета српског језика и 

предлог за набавку наставних средстава и 

дидактичког материјала 

- Сарадња са медијском секцијом 

чланови Стручног 

већа и управа 

школе 

 ОКТОБАР 

- Евиденција врсте секција, додатне наставе, 

допунске наставе и наставника који је држе  

- Евиденција ученика према врсти додатне наставе 

и секцијама у којима узимају учешће 

- Планирање припремне наставе ученика 8. разреда, 

договор о времену извођења, броју часова... 

Евидентирање појединачних планова рада 

наставника. 

- Планирање посете  позоришту, организовање рада 

секција 

- Планирање обележавања значајних јубилеја, 

учешћа на такмичењима и конкурсима 

- Избор координатора припреме Светосавске 

приредбе 

чланови Стручног 

већа 
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 НОВЕМБАР 

- Анализа успеха ученика на крају првог квартала, 

тешкоће у реализацији програма и предлог мера за 

њихово превазилажење; Објективна процена 

усвојености програмских садржаја 

- Додатна настава - припреме за такмичења 

- Договор око организовања школских такмичења 

из српског језика и језичке културе и такмичења из 

књижевности 

- Договор о одржавању угледних часова 

чланови Стручног 

већа 

ДЕЦЕМБАР 

- Набавка књига за школску библиотеку – 

утврђивање интересовања и потреба ученика за 

савременом литературом, предлози наставника, 

потреба за стручном литературом, допуњавање 

фондова приручних библиотека 

- Договор о реализацији допунске наставе у току 

зимског распуста 

чланови Стручног 

већа, управа школе 

и библиотекар 

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САДРЖАЈ РАДА ИЗВРШИОЦИ 
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ЈАНУАР 

- Стручно усавршавање наставника на Зимском 

семинару 

- Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта; тешкоће у реализацији програма и 

предлог мера за њихово превазилажење; 

објективна процена усвојености програмских 

садржаја 

- Анализа рада допунске и додатне наставе, анализа 

рада секција 

- Анализа успеха ученика на крају првог  

полугодишта 

- Израда и реализација тестова за школско 

такмичење Књижевна олимпијада 

- Организовање прославе Дана Светог Саве 

чланови Стручног 

већа, ПП служба и 

управа школе 

ФЕБРУАР 

- Израда тестова и организација школског 

такмичења из српског језика и језичке културе 

- Припрема за општински ниво такмичења 

Књижевна олимпијада 

- Школско такмичење рецитатора 

- Планирање посете  позоришту 

чланови Стручног 

већа 

МАРТ 

- Припрема за општински ниво такмичења из 

српског језика и језичке културе 

- Општинско такмичење рецитатора 

- Припрема за окружни ниво такмичења Књижевна 

олимпијада 

- Договор о активностима којима би се обележио 

МЕСЕЦ КЊИГЕ, тј. 2. април, Међународни дан 

књиге за децу (рођендан Ханса Кристијана 

Андерсена) и 23. април, Светски дан књиге 

чланови Стручног 

већа 
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АПРИЛ 

- Анализа успеха ученика на крају трећег квартала; 

тешкоће у реализацији програма и предлог мера за 

њихово превазилажење; објективна процена 

усвојености програмских садржаја 

- Учешће на такмичењима; припрема за окружни 

ниво такмичења из српског језика и језичке 

културе 

- Избор уџбеника за наредну школску годину 

- Припрема тестова за проверу знања ученика 8. 

разреда (завршни тест) 

- Пробни завршни испит 

- Планирање посете  позоришту 

- Организовање активности – МЕСЕЦ КЊИГЕ 

- Посета Смотри фестивала луткарства основних 

школа ФЛУОШ (Позориште младих, републички и 

међународни ниво такмичења) 

чланови Стручног 

већа и управа 

школе 

МАЈ 
- Припреме за републички ниво такмичења из 

српског језика и језичке културе и Књижевну 

олимпијаду 

чланови Стручног 

већа 

ЈУН 

- Припрема и реализација завршног теста ученика од 

5. до 7. разреда 

- Праћење/учешће у програму Змајевих дечјих игара 

- Оцена реализације програмских садржаја од 5. до 8. 

разреда; тешкоће у реализацији програма и предлог 

мера за њихово превазилажење; објективна 

процена усвојености програмских садржаја 

- Анализа успеха ученика на крају другог 

полугодишта 

- Анализа постигнућа ученика 8. разреда на 

завршном испиту 

- Сумирање и делимична анализа рада Стручног већа 

у школској 2019/2020. години, оцена реализације 

програма 

- Оквирно програмирање рада Стручног већа за 

школску 2020/2021. годину 

чланови Стручног 

већа, ПП служба и 

управа школе 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА  НАСТАВНИКА  СТРАНОГ ЈЕЗИКА (ЕНГЛЕСКОГ И 

НЕМАЧКОГ) 

 

Стручно веће наставника страног језика именовано је  21.августа 2018. године на седници Наставничког 

већа. 

Чланови Стручног већа су наставници енглеског и немачког језика: 

 Мирјана Вуликић- наставник енглеског језика 

 Војислава Кољевић- наставник енглеског језика 

 Наташа Пралица- наставник енглеског језика 

 Данијела Аџић- наставник енглеског језика 

 Драгана Лужајић- наставник енглеског језика 

 Марија Симин- наставник енглеског језика 

 Гордана Милосављевић Паскаш- наставник немачког језика 

 Сандра Кенеживић- наставник немачког језика 

 Јелена Симић- наставник немачког језика 

 

 

Руководилац већа: Гордана Паскаш 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САДРЖАЈ РАДА ИЗВРШИОЦИ 
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А
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СЕПТЕМБАР - Анализа рада Стручног већа у школској 2017/18.години 

- Анализа постигнућа ученика и наставника током 

школске 2017/2018. године 

- Програмирање рада Стручног већа за школску 2019/20. 

годину 

- Договор о форми глобалног и оперативног планирања и 

припремама за часове 

- Усвајање распореда писмених провера знања 

- Усаглашавање критеријума оцењивања 

- Припрема и реализација иницијалног теста 

- Усвајање планова рада додатне и допунске наставе и 

секција  

- Процена опремљености кабинета енглеског и немачког  

језика и предлог за набавку наставних средстава и 

дидактичког материјала 

чланови 

Стручног већа 

и управа школе 

 ОКТОБАР - Евиденција врсте секција, додатне наставе,допунске 

наставе и наставника који је држе  

- Евиденција ученика према врсти додатне наставе, 

секцијама у којима узимају учешће 

- Планирање посете  позоришту, организовање рада секција 

- Планирање обележавања значајних јубилеја, учешћа на 

такмичењима и конкурсима 

чланови 

Стручног већа 
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НОВЕМБАР - Анализа успеха ученика на крају првог квартала, тешкоће у 

реализацији програма и предлог мера за њихово 

превазилажење; објективна процена усвојености 

програмских садржаја 

- Додатна настава - припреме за такмичења 

- Договор око организовања школских такмичења из 

енглеског и немачког  језика, као и Hippo такмичења 

- Договор о одржавању угледних часова 

чланови 

Стручног 

већа 

ДЕЦЕМБАР - Набавка књига за школску библиотеку – утврђивање 

интересовања и потреба ученика за савременом 

литературом, предлози наставника, потреба за уско 

стручном литературом 

- Договор о реализацији допунске наставе у току распуста 

чланови 

Стручног 

већа, управа 

школе и 

библиотекар 

Т
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ЈАНУАР - Стручно усавршавање наставника 

- Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта; 

тешкоће у реализацији програма и предлог мера за њихово 

превазилажење; објективна процена усвојености 

програмских садржаја 

- Анализа рада допунске и додатне наставе,анализа рада 

секција 

- Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

- Израда и реализација тестова за школско такмичење 

чланови 

Стручног 

већа, ПП 

служба и 

управа школе 

ФЕБРУАР - Израда тестова и организација школског такмичења из 

енглеског и немачког језика 

- Учешће на Hippo такмичењу 

- Припрема за општински ниво такмичења 

- Планирање посете Америчком кутку (American corner) 

чланови 

Стручног 

већа 

МАРТ - Припрема за општински ниво такмичења из енглеског и 

немачког језика 

- Припрема за окружни ниво такмичења 

чланови 

Стручног 

већа 
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АПРИЛ - Анализа успеха ученика на крају трећег квартала; тешкоће у 

реализацији програма и предлог мера за њихово 

превазилажење; објективна процена усвојености програмских 

садржаја 

- Учешће на такмичењима; припрема за окружни ниво 

такмичења 

- Избор уџбеника за наредну школску годину 

- Посета група ученика  Америчком кутку (American corner) 

чланови 

Стручног 

већа и управа 

школе 

МАЈ - Припреме за републички ниво такмичења из  страног језика  чланови 

Стручног 

већа 

ЈУН - Припрема и реалзиација завршног теста 

- Оцена реализације програмских садржаја од 1. до 8. разреда; 

тешкоће у реализацији програма и предлог мера за њихово 

превазилажење; објективна процена усвојености програмских 

садржаја 

- Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта 

- Сумирање и делимична анализа рада Стручног већа у 

школској 2019/20.години, оцена реализације програма 

- Оквирно програмирање рада Стручног већа за школску 

2019/20. годину 

 

чланови 

Стручног 

већа, ПП 

служба и 

управа школе 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРОФЕСОРА ИСТОРИЈЕ 

Чланови стручног већа: 

1.Сударов Љиљана 

2.Стојић Жељко 

3.Познић Дејан 

Руководилац већа: 

Жељко Стојић 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САДРЖАЈ РАДА ИЗВРШИОЦИ 
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СЕПТЕМБАР 

- Анализа рада Стручног већа у школској 2019/20. 

години 

- Анализа постигнућа ученика и наставника током 

школске 2019/2020. године 

- Програмирање рада Стручног већа за школску 

2019/20. годину 

- Договор о форми глобалног и оперативног планирања 

и припремама за часове  

- Усаглашавање критеријума оцењивања  

- Припрема и реалзиација иницијалног теста 

- Усвајање планова рада додатне и допунске наставе и 

секција  

- Процена опремљености кабинета историје и предлог 

за набавку наставних средстава и дидактичког 

материјала 

чланови 

Стручног већа 

и управа школе 

ОКТОБАР 

- Евиденција врсте секција, додатне наставе, допунске 

наставе и наставника који је држе  

- Евиденција ученика према врсти додатне наставе, 

секцијама у којима узимају учешће 

- Евидентирање појединачних планова рада 

наставника. 

- Планирање посете  музеју, организовање рада секција 

- Планирање обележавања значајних јубилеја, учешћа 

на такмичењима и конкурсима 

чланови 

Стручног већа 
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 НОВЕМБАР 

- Анализа успеха ученика на крају првог квартала, 

тешкоће у реализацији програма и предлог мера за 

њихово превазилажење; објективна процена 

усвојености програмских садржаја 

- Додатна настава - припреме за такмичења 

- Договор око организовања школских такмичења из 

историје 

- Договор о одржавању огледних часова 

чланови 

Стручног већа 

и управа школе 

ДЕЦЕМБАР 

- Набавка књига за школску библиотеку – утврђивање 

интересовања и потреба ученика за савременом 

литературом, предлози наставника, потреба за уско 

стручном литературом, допуњавање фондова 

приручних библиотека  

- Договор о реализацији допунске наставе у току 

зимског распуста 

чланови 

Стручног већа 
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ЈАНУАР 

- Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта; 

тешкоће у реализацији програма и предлог мера за 

њихово превазилажење; објективна процена 

усвојености програмских садржаја 

- Анализа рада допунске и додатне наставе,анализа 

рада секција 

- Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта  

чланови 

Стручног већа 

и управа школе 

ФЕБРУАР 
- Израда тестова и организација школског такмичења  

- Припрема за општински ниво такмичења  

чланови 

Стручног већа 

МАРТ 
- Припрема за општински ниво такмичења  

- Припрема за окружни ниво такмичења  

чланови 

Стручног већа 

и управа школе 
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АПРИЛ 

- Анализа успеха ученика на крају трећег квартала; 

тешкоће у реализацији програма и предлог мера за 

њихово превазилажење; објективна процена 

усвојености програмских садржаја 

- Учешће на такмичењима; припрема за окружни ниво 

такмичења  

- Избор уџбеника за наредну школску годину 

- Припрема тестова за проверу знања ученика 8. 

разреда (завршни тест) 

- Пробни завршни испит 

- Планирање посете  музеју 

чланови 

Стручног већа 

МАЈ - Припреме за републички ниво такмичења  
чланови 

Стручног већа  

ЈУНИ 

- Припрема и реалзиација завршног теста ученика од 5. 

до 7. разреда 

- Оцена реализације програмских садржаја од 5. до 8. 

разреда; тешкоће у реализацији програма и предлог 

мера за њихово превазилажење; објективна процена 

усвојености програмских садржаја 

- Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта 

- Анализа постигнућа ученика 8. разреда на завршном 

испиту 

- Сумирање и делимична анализа рада Стручног већа у 

школској 2019/20. години, оцена реализације 

програма 

- Оквирно програмирање рада Стручног већа за 

школску 2020/21. годину 

чланови 

Стручног већа 
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СТРУЧНА  ВЕЋА ПРИРОДНИХ НАУКА, МАТЕМАТИКЕ И 

ТЕХНИКЕ 

 
ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА 
Трајни задаци Стручног већа су: утврђивање методологије планирања, припремања и праћења 

образовно-васпитног рада; размена искустава у организовању самосталног рада ученика; континуирано 

праћење напредовања ученика; опремање кабинета и предлагање набавке потребних наставних средстава 

и потрошног материјала; уједначавање критеријума оцењивања; праћење стручне литературе и савремене 

праксе; процена резултата рада Стручног већа; израда извештаја о раду Стручног већа и доношење 

програма рада за наредну школску годину и самовредновање рада.  

Сви чланови Стручног већа су дужни да учествују у стручним усавршавањима у организацији 

Министарства просвете и спорта и да се индивидуално усавршавају. 
 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРОФЕСОРА ХЕМИЈЕ И ФИЗИКЕ 
 

Чланови Стручног већа хемије и физике: 

 Весна Прекрповић 

 Драгица Јездимировић 

            др Снежана Каламковић 

 Флорика Дадић 

 Божидар Ковачевић 

 Смиљка Басрак 

Руководиоци већа: др Снежана Каламковић, Смиљка Басрак 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САДРЖАЈ РАДА НОСИОЦИ 

ПОСЛОВА 

П
Р

В
И

 К
В

А
Р

Т
А

Л
 

IX - Анализа рада Стручног већа, 

постигнућа ученика и наставника током школске 

2017/18. године  

- Припрема и реализација иницијалног 

теста 

- Израда глобалног, месечног и 

оперативног плана рада редовне наставе, 

достављање писмених припрема за часове 

- Планирање распореда писмених 

провера знања  

- Усаглашавање критеријума 

оцењивања 

- Усвајање планова рада додатне и 

допунске наставе, утврђивање распореда часова 

додатне и допунске наставе  

- Сарадња са Научним установама 

(Петница, ПМФ, Хемофарм, Фестивал науке 

Београд...)*, као и са ШОСО са домом ученика 

„Милан Петровић” (инклузија) 

чланови 

Стручног 

већа и 

Управа 

школе 
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X - Избор ученика за додатни рад, као и за 

допунску наставу 

- Планирање припремне наставе 

ученика VIII разреда, договор о времену извођења, 

броју часова...  

- Планирање посете ПМФ факултету и 

Хемофарму  

- Планирање обележавања значајних 

јубилеја  

чланови 

Стручног 

већа 

Д
Р

У
Г

И
 К

В
А

Р
Т

А
Л

 

XI - Анализа успеха ученика на крају првог 

квартала, предлог мера за превазилажење потешкоћа 

у раду, процена усвојености програмских садржаја 

- Припреме за такмичења и договор око 

термина школског такмичења 

чланови 

Стручног 

већа 

XII - Набавка стручне литературе и 

савремених учила – минералошка збирка, постери, 

аудио-видео средства  

- Договор о реализацији допунске 

наставе у току зимског распуста 

чланови 

Стручног 

већа, управа 

школе  

Т
Р

Е
Ћ

И
 К

В
А

Р
Т

А
Л

 

I - Стручно усавршавање наставника на 

Зимском семинару 

- Анализа успеха ученика на крају I 

полугодишта 

- Анализа рада допунске и додатне 

наставе 

- Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта 

чланови 

Стручног 

већа, ПП 

служба и 

управа 

школе 

II - Израда тестова и организација 

школског такмичења  

- Планирање посете  средњим стручним 

школама и ШОСО са домом ученика „Милан 

Петровић” (инклузија) 

чланови 

Стручног 

већа 

III - Припрема за општински ниво 

такмичења  

- Договор о активностима којима би се 

обележили важнији датуми везани за хемију: 

годишњице рођења и смрти познатих хемичара  

чланови 

Стручног 

већа 

Ч
Е

Т
В

Р
Т

И
 К

В
А

Р
Т

А
Л

 

IV - Анализа успеха ученика на крају 

трећег квартала 

- Учешће на такмичењима; припрема за 

окружни ниво такмичења  

- Избор уџбеника за наредну школску 

годину 

- Припрема тестова за проверу знања 

ученика VIII разреда (завршни тест) 

- Пробни завршни испит 

- Посета Фестивалу науке (ПМФ, 

СПЕНС, Центар града, Београд) 

чланови  

Стручног 

већа и 

управа 

школе 
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 V - Припреме за регионални и републички 

ниво такмичења  

- Припрема и реализација завршног 

теста ученика VII разреда 

чланови 

Стручног 

већа 

VI - Оцена реализације програмских 

садржаја VII и VIII разреда 

- Анализа успеха ученика на крају II 

полугодишта 

- Анализа постигнућа ученика VIII 

разреда на завршном испиту 

- Сумирање и делимична анализа рада 

Стручног већа у школској 2019/20. години 

- Оквирно програмирање рада Стручног 

већа за школску 2020/21. годину 

- Предлози за опремање кабинета 

наставним средствима за школску 2020/21. годину 

чланови 

Стручног 

већа, ПП 

служба и 

управа 

школе 

* Сарадња са Научним установама траје током читаве школске године.  
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРОФЕСОРА БИОЛОГИЈЕ 
школске 2019/2020. год 

 
Чланови Стручног већа: 

Љиљана Филиповић 
Драгана Девић 
Отилија Херубел 
 

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

праћења образовно-васпитног рада; размена искустава у организовању самосталног рада 

ученика; континуирано праћење напредовања ученика; опремање кабинета и предлагање набавке 

потребних наставних средстава и потрошног материјала; уједначавање критеријума оцењивања; 

праћење стручне литературе и савремене праксе; процена резултата рада Стручног већа; израда 

извештаја о раду Стручног већа и доношење програмарада за наредну школску годину и 

самовредновање рада.Сви чланови Стручног већа су дужни да учествују у стручним 

усавршавањима у организацији Министарства просвете и спорта и да се индивидуално 

усавршавају. 

 
 
 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САДРЖАЈ РАДА ИЗВРШИОЦИ 

П
Р

В
И

 К
В

А
Р

Т
А

Л
 

СЕПТЕМБАР 

- Анализа рада Стручног већа у школској 

2018/19.години 

- Анализа постигнућа ученика и наставника током 

школске 2018/2019. године 

- Планирање рада Стручног већа за школску 2019/20. 

годину 

- Договор о форми глобалног и оперативног 

планирања и припремама за часове 

- Усвајање распореда писмених провера знања  

- Усаглашавање критеријума оцењивања 

- Припрема и реализација иницијалног теста 

- Усвајање планова рада додатне и допунске наставе 

и секција  

- Процена опремљености кабинета биологије и 

предлог за набавку наставних средстава,помагала и 

дидактичког материјала 

 

чланови 

Стручног већа 

и управа 

школе 

ОКТОБАР 

- Евиденција врсте секција, додатне наставе,допунске 

наставе и наставника који је држе  

- Евиденција ученика према врсти додатне наставе, 

секцијама у којима узимају учешће 

- Планирање припремне наставе ученика 8. разреда, 

договор о времену извођења, броју часова... --

Евидентирање појединачних планова рада 

наставника. 

- Организовање рада секција 

чланови 

Стручног већа 
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Д
Р

У
Г
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А
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НОВЕМБАР 

- Анализа успеха ученика на крају првог квартала, 

тешкоће у реализацији програма и предлог мера за 

њихово превазилажење; објективна процена 

усвојености програмских садржаја 

- Договор око организовања обуке ученика у 

организацији Црвеног крста 

- Договор о одржавању угледних часова 

 

чланови 

Стручног већа 

ДЕЦЕМБАР 

- Анализа свих облика рада на крају 1. полугодишта 

- Израда тестова за школско такмичење  

- Договор о реализацији допунске наставе у току 

зимског распуста 

 

чланови 

Стручног већа 

Т
Р

Е
Ћ

И
 К

В
А

Р
Т

А
Л

 

ЈАНУАР 

- Стручно усавршавање наставника на Зимском 

семинару 

- Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта; тешкоће у реализацији програма и 

предлог мера за њихово превазилажење; објективна 

процена усвојености програмских садржаја 

- Анализа рада допунске и додатне наставе,анализа 

рада секција 

- Реализација тестова за школско такмичење  

 

чланови 

Стручног 

већа, ПП 

служба  

ФЕБРУАР 

- Припрема за општински ниво такмичења  

- Одабир ученика за школу аранжирања цвећа у 

организацији  Покрета горана 

 

 

чланови 

Стручног већа 

МАРТ 

- Припрема за општински ниво такмичења из 

биологије  

- Учешће у  школи аранжирања цвећа и такмичењу 

истог 

 

 

 

 

чланови 

Стручног већа 

Ч
Е

Т
В

Р
Т

И
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В
А

Р
Т

А
Л

 

АПРИЛ 

- Анализа успеха ученика на крају трећег квартала; 

тешкоће у реализацији програма и предлог мера за 

њихово превазилажење; објективна процена 

усвојености програмских садржаја 

- Учешће на такмичењима; припрема за окружни 

ниво такмичења из биологије 

- Припрема тестова за проверу знања ученика 8. 

разреда (завршни тест) 

- Пробни завршни испит 

- Посета биолошком факултету у оквиру 

манифестације «Ноћ биологије» 

 

чланови 

Стручног већа 

и управа 

школе 

МАЈ - Припреме за републички ниво такмичења из 

биологије 

чланови 

Стручног већа 
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ЈУНИ 

- Оцена реализације програмских садржаја од 5. до 8. 

разреда; тешкоће у реализацији програма и предлог 

мера за њихово превазилажење; објективна процена 

усвојености програмских садржаја 

- Анализа успеха ученика на крају другог 

полугодишта 

- Анализа постигнућа ученика 8. разреда на 

завршном испиту 

- Сумирање и делимична анализа рада Стручног већа 

у школској 2019/20.години, оцена реализације 

програма 

- Оквирно програмирање рада Стручног већа за 

школску 2020/21. годину 

 

чланови 

Стручног 

већа, ПП 

служба и 

управа школе 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРОФЕСОРА МАТЕМАТИКЕ 

Чланови Стручног већа: 

 Мирјана Марјановић 

 Наташа Марцикић 

 Снежана Милојковић 

 Наталиа Драган 

 Бранка Богосављевић 

 Сања Прокић 

 

 Руководилац Стручног већа : Снежана Милојковић 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САДРЖАЈ РАДА ИЗВРШИОЦИ 

П
Р

В
И

 К
В
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Р

Т
А

Л
 

СЕПТЕМБАР 

- Анализа рада Стручног већа у школској 

2018/19.години 

- Анализа постигнућа ученика и наставника 

током школске 2018/19. године 

- Програмирање рада Стручног већа за школску 

2019/20. годину 

- Анализа Каталога стручног усавршавања и 

оквиран договор о програмима стручног 

усавршавања који би се требало реализовати у  

школској 2019/20. 

- Договор о форми глобалног и оперативног 

планирања и припремама за часове 

- Усвајање распореда писмених провера знања  

- Усаглашавање критеријума оцењивања 

- Припрема и реализација иницијалног теста 

- Усвајање планова рада додатне и допунске 

наставе 

-  Процена опремљености кабинета математике и 

предлог за набавку наставних средстава и 

дидактичког материјала 

- Активности у вези Дописне и Интернет 

олимпијаде ( у организацији МД „ Архимедес“, 

Београд) 

Чланови Стручног већа 

и управа школе 
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ОКТОБАР 

- Евиденција додатне наставе и допунске наставе 

и наставника који је држе  

- Евиденција ученика према врсти додатне 

наставе, секцијама у којима узимају учешће 

- Планирање припремне наставе ученика 8. 

разреда, договор о времену извођења, броју 

часова... 

-  Евидентирање појединачних планова рада 

наставника. 

- Планирање активности у вези са 

популаризацијом математике (новогодишњи 

квиз, издавање школског математичког листа 

„Весели матиш“, организацију смотре „Мај- 

месец  математике“ ) 

- Планирање активности у вези учешћем на 

такмичењима 

чланови Стручног 

већа, медијска 

секција,ПП служба, 

управа школе 

Д
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НОВЕМБАР 

- Анализа успеха ученика на крају првог 

квартала, тешкоће у реализацији програма и 

предлог мера за њихово превазилажење; 

објективна процена исхода. 

- Додатна настава - припреме за такмичења 

- Договор око организовања школских 

такмичења из математике 

- Израда и реализација тестова за школско 

такмичење из математике 

- Договор о одржавању угледних часова 

чланови Стручног већа 

 ДЕЦЕМБАР 

- Припреме и организовање Општинског 

такмичења из математике 

- Набавка књига за школску математичку 

библиотеку – утврђивање интересовања и 

потреба ученика за савременом литературом, 

предлози наставника, потреба за уско стручном 

литературом, допуњавање фондова приручних 

библиотека 

- Договор о реализацији допунске наставе у току 

зимског распуста 

чланови Стручног 

већа, управа школе и 

библиотекар 

Т
Р

Е
Ћ

И
 К

В
А

Р
Т

А
Л

 

ЈАНУАР 

- Стручно усавршавање наставника на Зимском 

семинару 

- Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта; тешкоће у реализацији програма 

и предлог мера за њихово превазилажење; 

објективна процена исхода 

- Анализа рада допунске и додатне наставе  

- Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта 

-  

чланови Стручног 

већа, ПП служба и 

управа школе 

ФЕБРУАР 

- Израда тестова и организација школског 

такмичења из математике 

- Припрема за  такмичења „ Кенгур  без граница“  

и „ Мислиша 2020.“ 

Чланови Стручно 

гвећа 

МАРТ 

- Учешће на такмичењима; припрема за окружни 

ниво такмичења из математике 

- Избор уџбеника за наредну школску годину 

- Припрема и учествовање на такмичењима        „ 

Кенгур  без граница“  и „ Мислиша 2020.“  

Чланови Стручног 

већа 

Ч
Е

Т

В
Р

Т

И
 

К
В

А

Р
Т

А

Л
 

АПРИЛ 

- Анализа успеха ученика на крају трећег 

квартала; тешкоће у реализацији програма и 

предлог мера за њихово превазилажење; 

чланови Стручног већа 

и управа школе 



137 

 

објективна процена исхода 

- Припрема тестова за проверу знања ученика 8. 

разреда (завршни тест) 

- Пробни завршни испит 

- Организовање активности – „Мај – месец 

математике“  

- Припреме за републички ниво такмичења из 

математике 

- Припрема за републичком екипно  такмичење 

основних школа „Архимедесов математички 

турнир“ 

МАЈ 

- Припрема и учешће на републичком 

такмичењу основних школа „Архимедесов 

математички турнир“ 

- Организовање активности – „Мај – месец 

математике“ 

- Издавањe школског математичког листа 

„Весели матиш“ 

чланови 

Стручног 

већа, медијска секција 

 ЈУНИ 

- Припрема и реализација завршног теста 

ученика од 5. до 7. разреда 

- Оцена реализације наставних тема и исходи од 

5. до 8. разреда; тешкоће у реализацији 

програма и предлог мера за њихово 

превазилажење; објективна процена исхода. 

Анализа успеха ученика на крају другог 

полугодишта 

- Анализа постигнућа ученика 8. разреда на 

Завршном испиту 

- Сумирање и делимична анализа рада Стручног 

већа у школској 2019/20.години, оцена 

реализације програма 

- Оквирно програмирање рада Стручног већа за 

школску 2020/21. годину 

чланови Стручног 

већа, ПП служба и 

управа школе 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРОФЕСОРА TEХНИЧКОГ И 

ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА,ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Чланови Стручног већа: 

- Миљан Бугарин 

- Александар Атанацковић 

- Биљана Сударов 

Слободанка Илић 

Руководилац  Стручног већа Слободанка Илић  

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

образовно-васпитног рада; размена искустава у организовању самосталног рада ученика; континуирано 

праћење напредовања ученика; опремање кабинета и предлагање набавке потребних наставних средстава 

и потрошног материјала; уједначавање критеријума оцењивања; праћење стручне литературе и савремене 

праксе; процена резултата рада Стручног већа; израда извештаја о раду Стручног већа и доношење 

програма рада за наредну школску годину и самовредновање рада.  

Сви чланови Стручног већа су дужни да учествују у стручним усавршавањима у организацији 

Министарства просвете и спорта и да се индивидуално усавршавају. 
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ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ САДРЖАЈ РАДА ИЗВРШИОЦИ 

ПРВИ 

КВАРТАЛ 
СЕПТЕМБАР 

Анализа рада Стручног већа у школској 

2018/19.години 

Анализа постигнућа ученика и наставника 

током школске 2018/2019. године 

Програмирање рада Стручног већа за 

школску 2019/20. годину 

Договор о форми глобалног и 

оперативног планирања и припремама за 

часове 

Усаглашавање критеријума оцењивања 

Припрема и реалзиација иницијалног 

теста.Усвајање планова рада додатне и 

допунске наставе и секција  

Процена опремљености кабинета  и 

предлог за набавку наставних средстава и 

дидактичког материјала 

Сарадња са удружењима из области 

развоја технике ("ТЕСЛА 

ФЕСТ","КОРАК У НОВИ ВЕК",..)  

чланови 

Стручног већа 

и управа 

школе 

 
ОКТОБАР 

Евиденција врсте секција, додатне 

наставе,допунске наставе и наставника  

Евиденција ученика према врсти додатне 

наставе, секцијама  

Планирање и организовање рада секција 

Планирање обележавања значајних 

јубилеја, учешћа на такмичењима и 

конкурсимаУчесће на "ТЕСЛА ФЕСТ"-у. 

чланови 

Стручног већа 

ДРУГИ 

КВАРТАЛ 

НОВЕМБАР 

Анализа успеха ученика на крају првог 

квартала, тешкоће у реализацији програма 

и предлог мера за њихово превазилажење; 

објективна процена усвојености 

програмских садржаја 

Додатна настава - припреме за такмичења 

Договор око организовања школских 

такмичења  

Договор о одржавању угледних часова 

чланови 

Стручног већа 

ДЕЦЕМБАР 

Договор о учешћу на информатичком 

такмичењу "НЕУУБАН"Договор о 

реализацији допунске наставе у току 

зимског распуста 

чланови 

Стручног 

већа, управа 

школе  

ТРЕЋИ 

КВАРТАЛ 
ЈАНУАР 

Стручно усавршавање наставника на 

Зимском семинару 

Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта; тешкоће у реализацији 

програма и предлог мера за њихово 

превазилажење; објективна процена 

усвојености програмских садржаја 

Анализа рада допунске и додатне 

наставе,анализа рада секција 

Анализа успеха ученика на крају првог 

чланови 

Стручног 

већа, ПП 

служба и 

управа школе 
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полугодишта 

Израда и реализација тестова за школско 

такмичење 

ФЕБРУАР 

Израда тестова и организација школског 

такмичења из техничког и информатичког 

образовања  и технике и технологије 

Припрема за општински ниво такмичење 

Планирање такмичења "Шта знаш о 

саобраћају" 

чланови 

Стручног већа 

МАРТ 

Припрема за општински ниво такмичења  

Општинско такмичење из техничког и 

информатичког образовања. Технике и 

технологије.Припрема за такмичење "Шта 

знаш о саобраћају" 

чланови 

Стручног већа 

ЧЕТВРТИ 

КВАРТАЛ 

АПРИЛ 

Анализа успеха ученика на крају трећег 

квартала; тешкоће у реализацији програма 

и предлог мера за њихово превазилажење; 

објективна процена усвојености 

програмских садржаја 

Учешће на такмичењима; припрема за 

окружни ниво такмичења из техничког и 

информатичког образовања 

Учешће на такмичењу "Шта знаш о 

саобраћају" 

Избор уџбеника за наредну школску 

годину.Припрема тестова за проверу 

знања ученика 8. разреда (завршни тест) 

Планирање посете сајму пољопривреде 

чланови 

Стручног већа 

и управа 

школе 

МАЈ 

Припреме за републички ниво такмичења 

из техничког и информатичког 

образовања и технике и технологије 

Провера знања ученика 8.разреда 

(завршни тест) 

Посета сајму пољопривреде 

чланови 

Стручног већа 

ЈУНИ 

Припрема и реалзиација завршног теста 

ученика од 5. до 7. разреда 

Праћење/ућешће у програму Змајевих 

дечјих игара 

Оцена реализације програмских садржаја 

од 5. до 8. разреда; тешкоће у реализацији 

програма и предлог мера за њихово 

превазилажење; објективна процена 

усвојености програмских садржаја 

Анализа успеха ученика на крају другог 

полугодишта 

Анализа постигнућа ученика 8. разреда на 

завршном испиту 

Сумирање и делимична анализа рада 

Стручног већа у школској 2010/20.години, 

оцена реализације програма 

Оквирно програмирање рада Стручног 

већа за школску 2020/21. годину 

чланови 

Стручног 

већа, ПП 

служба и 

управа школе 

* Сарадња са Научним установама траје током читаве школске године.  
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРОФЕСОРА ИНФОРМАТИКЕ И 

РАЧУНАРСТВА 

Чланови Стручног већа: 

- Валентин Новачић 

- Владимир Кањух 

- Срба Петровић 

Руководилав Стручног већа : Владимир Кањух 

 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ САДРЖАЈ РАДА ИЗВРШИОЦИ 

ПРВИ 

КВАРТАЛ 
СЕПТЕМБАР 

Анализа рада Стручног већа у школској 

2018/17.години 

Анализа постигнућа ученика и наставника 

током школске 2018/2018. године 

Програмирање рада Стручног већа за школску 

2019/20. годину 

Договор о форми глобалног и оперативног 

планирања и припремама за часове за пети и 

шести разред: 

-Планирање релизације  пројеката у оквиру 

пројектне наставе 

Усаглашавање критеријума оцењивања 

Припрема и реалзиација иницијалног теста 

Усвајање планова рада додатне и допунске 

наставе и секција  

Процена опремљености кабинета  и предлог за 

набавку наставних средстава и дидактичког 

материјала, набавке нових рачунара; 

Сарадња са удружењима из области развоја 

технике ("ТЕСЛА ФЕСТ","КОРАК У НОВИ 

ВЕК",..)  

чланови 

Стручног већа 

и управа 

школе 

 
ОКТОБАР 

Евиденција врсте секција, додатне 

наставе,допунске наставе и наставника  
Евиденција ученика према врсти додатне 

наставе, секцијама у којима узимају учешће 

Планирање и организовање рада секција 

Планирање обележавања значајних јубилеја, 

учешћа на такмичењима и конкурсимаУчесће на 

"ТЕСЛА ФЕСТ"-у. 

чланови 

Стручног већа 

ДРУГИ 

КВАРТАЛ 

НОВЕМБАР 

Анализа успеха ученика на крају првог 

квартала, тешкоће у реализацији програма и 

предлог мера за њихово превазилажење; 

објективна процена усвојености програмских 

садржаја 

Додатна настава - припреме за такмичења 

Договор око организовања школских такмичења  

Договор о одржавању угледних часова 

чланови 

Стручног већа 

ДЕЦЕМБАР 

Договор о учешћу на информатичком 

такмичењу "НЕУУБАН"Договор о реализацији 

допунске наставе у току зимског распуста 

чланови 

Стручног 

већа, управа 

школе  
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ТРЕЋИ 

КВАРТАЛ 

ЈАНУАР 

Стручно усавршавање наставника на Зимском 

семинару 

Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта; тешкоће у реализацији програма и 

предлог мера за њихово превазилажење; 

објективна процена усвојености програмских 

садржаја 

Анализа рада допунске и додатне 

наставе,анализа рада секција 

Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта 

Израда и реализација тестова за школско 

такмичење 

чланови 

Стручног 

већа, ПП 

служба и 

управа школе 

ФЕБРУАР 

Израда тестова и организација школског 

информатичког образовања 

Припрема за општински ниво такмичење 
 

чланови 

Стручног већа 

МАРТ 

Припрема за општински ниво такмичења из 

техничког и информатичког образовања 

Општинско информатичког образовања 
 

чланови 

Стручног већа 

ЧЕТВРТИ 

КВАРТАЛ 
АПРИЛ 

Анализа успеха ученика на крају трећег 

квартала; тешкоће у реализацији програма и 

предлог мера за њихово превазилажење; 

објективна процена усвојености програмских 

садржаја 

Учешће на такмичењима; припрема за окружни 

ниво такмичења из техничког и информатичког 

образовања 

Избор уџбеника за наредну школску годину 

Припрема тестова за проверу знања ученика 8. 

разреда (завршни тест) 

Планирање посете сајму пољопривреде 

чланови 

Стручног већа 

и управа 

школе 

 

МАЈ 

Припреме за републички ниво такмичења из 

техничког и информатичког образовања  

Провера знања ученика 8.разреда (завршни тест) 

Посета сајму пољопривреде 

чланови 

Стручног већа 

ЈУНИ 

Припрема и реалзиација завршног теста ученика 

од 5. до 7. разреда 

Оцена реализације програмских садржаја од 5. 

до 8. разреда; тешкоће у реализацији програма и 

предлог мера за њихово превазилажење; 

објективна процена усвојености програмских 

садржаја 

Анализа успеха ученика на крају другог 

полугодишта 

Анализа постигнућа ученика 8. разреда на 

завршном испиту 

Сумирање и делимична анализа рада Стручног 

већа у школској 2019/20.години, оцена 

реализације програма 

Оквирно програмирање рада Стручног већа за 

школску 2019/20. годину 

чланови 

Стручног 

већа, ПП 

служба и 

управа школе 

 



142 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРОФЕСОРА ГЕОГРАФИЈЕ 
 

евенка Игњатић 

Снежана Миљанић 

Снежана Миљанић 

 

Руководилац Стручног већа: Ана Проле 

 

Активности Време 

реализације 

Начин реализације Носиоци 

активности 

Конституисање стручног већа 

Израда плана рада сртучног већа 

Рад на сачињавању планова рада за 

наредну школску годину 

Резултати поправних испита 

Опремање кабинета,уређење простора у 

коме се одвија настава 

VIII 
Договарање,планирање, 

дискусија, анализа 

Председник 

стручног већа, 

чланови 

стручног већа, 

стручни 

сарадник, 

директор 

Избор 

руководиоца(председник,записничар) 

Усвајање годишњег плана рада 

Организовање допунске и додатне наставе 

Усаглашавање критеријума оцењивања 

Договор о начину рада 

Стручно усавршавање и планирање 

семинара на основу каталога програма 

стручног усавршавања 

IX-X 
Дискусија на нивоу већа, 

анализа 

Чланови 

стручног већа 

Успех ученика на крају првог 

класификационог периода 

Утврђивање броја недовољних 

оцена(узроци) 

Мере за побољшање успеха ученика 

Припреме за такмичења 

Сарадња са стручним већем за природне 

науке 

Текући проблеми,текућа питања 

XI-XII 
Дискусија на нивоу 

већа,анализа 

Чланови 

стручног већа 

Реализација програмских задатака и успех 

ученика на крају првог полугодишта 

Корелација са другим активима 

Спровођење школског такмичења 

Избор уџбеника и приручника за ученике у 

наредној школској години 

Текућа питања 

I-II 

Проучавање стручне 

литературе, дискусија, 

анализа 

Председник 

стручног 

већа,чланови 

стручног већа, 

стручни 

сарадник, 

директор 

Учествовање ученика на такмичењима 

Успех ученика и реализација програмских 

садржаја на крају трећег класификационог 

периода 

Анализа постигнутих резултата 

Текући проблеми, питања 

III-IV Анализа, дискусија 

Чланови 

стручног већа, 

стручни 

сарадник, 

директор 

Организовање огледно-угледних часова 

Стручне посете(2-3 ученика осмог разреда) 

Анализа рада већа у протеклој години 

Текући проблеми 

V-VI 
Дискусија на нивоу већа, 

анализа 

Чланови 

стручног већа 
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СТРУЧНА  ВЕЋА УМЕТНОСТИ И ВЕШТИНА 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРОФЕСОРА  МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

Чланови Стручног већа: 

 Ивана Томић 

 Светлана Бибер 

 Вера Војнак 

 Реџек Георг 

 Крстиња Радин  
Руководиоци: Вера Војнак и Реџек Георг 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
САДРЖАЈ РАДА ИЗВРШИОЦИ 

РВИ КВАРТАЛ 

СЕПТЕМБАР 

ОКТОБАР 

1. Опремање кабинета неопходним наставним 

средствима и дидактичким материјалом 

2. Утврђивање распореда часова за секцијеи 

изборну наставу и избор ученика за исте и 

утврђивање календара такмичења 

3. План стручног усавршавања 

4. Припрема и поставка тематске изложбе 

поводом Дечије недеље 

5. Утврђивање критеријума и стандарда за 

појединачне оцене 

6. Планирање посета значајним културним 

манифестацијама и догађајима 

 

чланови 

Стручног већа, 

ПП служба, 

наставници 

разредне 

наставе 

ДРУГИ КВАРТАЛ 

НОВЕМБАР 

ДЕЦЕМБАР 

1. Утврђивање  неопходних  минимума  знања  и  

елемената  за  позитивну оцену (чланови 

актива, педагог) 

2. Припрема   и   поставка   тематске   изложбе   

поводом   новогодишњих   и Божићних 

празника 

3. Анализа реализације редовне наставе и 

секција на крају првог полугодишта 

чланови 

Стручног већа, 

ПП служба, 

наставници 

разредне 

наставе 

 

ТРЕЋИ КВАРТАЛ 

ЈАНУАР 

ФЕБРУАР 

МАРТ 

 

1. Извођење програма и тематске изложбе о 

Светом Сави 

2. Припрема ученика за Смотру стваралаштва 

3. Анализа сарадње чланова унутар већа и 

предлог мера за њено унапређење 

4.    Анализа сарадње са родитељима 

 

чланови 

Стручног већа, 

ПП служба, 

наставници  

 

 

 

 

ЧЕТВРТИ 

КВАРТАЛ 

 

 

АПРИЛ 

 

1. Реализација планова и програма рада и 

тешкоће у реализацији 

2. Анализа реализације наставних садржаја и 

секција (чланови актива) 

3. Мотивисање ученика ради истицања 

креативних склоности и способности 

4. Припрема и реализација изложбе поводом 

Васкршњег празника 

5. Припрема и реализација тематских радова 

поводом конкурса 

чланови 

Стручног већа, 

ПП служба 
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МАЈ 

ЈУНИ 

1. Припрема и учешће на такмичењима 

2. Анализа резултата постигнутих на 

такмичењима и Смотри стваралаштва 

3. Вредновање нивоа и квалитета знања ученика 

4. Анализа рада актива, извештај о раду и израда 

предлога програма рада актива за наредну 

школску  годину, руководилац актива 

5. Избор приручника, стручне литературе и 

књига за стручно усавршавање 

6. Подела одељења и задужења у оквиру 24 часа 

непосредног рада са ученицима 

чланови 

Стручног већа, 

ПП служба, 

наставници 

разредне 

наставе 

АВГУСТ 1.     Писање извештаја о раду стручног већа 

2.     Предлог мера за побољшање рада за следећу  

        школску годину 

3.     Извештај о раду представити на    наст. већу 

чланови 

Стручног већа, 

ПП служба, 

наставници 

разредне 

наставе 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРОФЕСОРА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

Чланови стручног већа: 

Татјана Вељковић 

Борисав Миљанић 

Томислав Рожмарић 

Предраг Танацковић 

Руководилац  већа : Митар Бањац 

 

 

Време 

реализације 

Активности/теме 

 

Начин 

реализације 

 

Носиоци 

реализације 

август – Израда плана рада; 

– Организација плана рада секција; 

– План спортских активности, недеља 

спорта, распоред активности по 

разредима у оба објекта. 

 

 

Разговор, 

договор, 

дискусија 

 

Чланови Стручног 

већа,директор, 

педагог 

септембар – Израда оперативних планова рада; 

– Одржавање и опремање сале; 

– Индивидуални приступ ученицима са 

сметњама у физичком развоју – одабир 

корективних вежби и облика рада 

– садржаји који се односе на Школски 

развојни план, план реализације за 

прво полугодиште. 

-Организоване посете ученика 

спортским утакмицама 

 

Разговор, 

договор 

и обилазак 

фискултурне сале 

Чланови Стручног 

већа 

 

 

 

Чланови Стручног 

већа, педагог 

октобар – Разматрање и усаглашавање 

критеријума оцењивања. 

-Организоване посете ученика 

спортским утакмицама 

-Спортски сусрети са ученицима из 

Данске 

Разговор, 

Договор, 

дискусија 

Чланови Стручног 

већа 

новембар – Анализа рада и успеха ученика на 

крају првог класификационог периода; 

– Предлог мера за побољшање успеха. 

-Организоване посете ученика 

спортским утакмицама 

Разговор, 

договор, 

дискусија 

Чланови Стручног 

већа,педагошка 

служба 

децембар 

 

– Припрема ученика за школска 

такмичења; 

– Стручно усавршавање. 

-Организоване посете ученика 

спортским утакмицама 

Разговор, 

договор, 

дискусија 

Чланови Стручног 

већа 

фебруар – Анализа рада на крају првог 

полугодишта; 

– Садржаји који се односе на Школски 

развојни план, организација турнира. 

Разговор, 

договор, 

дискусија 

Чланови Стручног 

већа 

Чланови Стручног 

већа, Актив за 

развојно 

планирање 
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март – Општинска и регионална такмичења 

у спортским дисциплинама; 

– План реализације спортских 

активности. 

-Организоване посете ученика 

спортским утакмицама 

Разговор, 

договор, 

дискусија 

Чланови Стручног 

већа 

април – Спортска такмичења; 

– Анализа рада на крају другог 

класификационог периода. 

-Организоване посете ученика 

спортским утакмицама 

Разговор, 

договор, 

дискусија 

Чланови Стручног 

већа 

мај – Анализа квалитета семинара; 

– Републичка такмичења. 

 

Разговор 

 

Чланови Стручног 

већа 

 

јуни 

 

– Анализа остварених резултата. 

 

 

Дискусија 

 

Чланови Стручног 

већа 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

за школску 2019/20.. годину 
 

Стручно веће чине 28 учитеља у редовној настави и 5 учитеља који раде у продуженом 

боравку. 

 

 Руководилац Стручног већа је Милица Матић 

Трајни задаци Стручног већа су: активно учешће Већа у утврђивању методологије 

планирања, припремања и праћења васпитно - образовног рада; размена искустава у 

организовању самосталног рада ученика; континуирано праћење напредовања ученика; 

опремање учионица и предлагање набавке потребних наставних средстава ипотрошног 

материјала; уједначавање критеријума оцењивања; праћење стручне литературе и савремене 

праксе; процена резултата рада Стручног већа; израда извештаја о раду Стручног већа и 

доношење програма рада за наредну школску годину и самовредновање рада. 

    

 Сви чланови Стручног већа су дужни да учествују у стручним усавршавањима у 

организацији Министарства просвете и спорта и да се индивидуално усавршавају. 

Руководилац Актива 1. разреда, учитељица Биљана Папић 

Руководилац Актива 2. разреда, учитељица Невенка Новчић 

Руководилац Актива 3. разреда, учитељица Тамара Киселица 

Руководилац  Актива 4. разреда, учитељица Гордана Живковић 

  
  
  
  
  
  
 В

Р
Е

М
Е

 

Р
Е

А
Л

И
З

А
Ц

И
Ј

Е
 

 

 

С А Д Р Ж А Ј  Р А Д А  

 

УЧЕСНИЦИ 

У 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈИ 

А
В

Г
У

С
Т

 

 

Усвајање Плана и програма Стручног већа разредне наставе 

Избор руководства Стручног већа разредне наставе 
Израда глобалних и оперативних планова 

Предлог наставника о планирању стручног усавршавања 

Извештај о опредељењу ученика за изборне и факултативне 

предмете у 1. разреду 

Дежурство учитеља 

Пријем првака 

Чланови 

Стручног 

већа, 

Управа 

ПП служба 

Служба 

техничке 

подршке 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 С

Е
П

Т
Е

М
Б

А
Р

 

       Планирање и програмирање васпитно-образовног рада 

Израда распореда часова и договор о коришћењу сале за физичко 

Позоришне и биоскопске представе 
Иницијални тестови 
Предлог за уређење и  опремање учионица наставним средствима 

Инклузија 

Програм подршке и помоћи млађим колегама кроз менторски и 

консултативни рад 

Стручна усавршавања (Друштво учитеља,  акредитовани семинари 

семинари у организацији Министарства просвете)  

Договор о коришћењу часописа и приручника 

Формирање Клуба донатора  
Планирање распореда угледних часова  

Планирање активности у Дечјој недељи  

Чланови 

Стручног 

већа, 

Управа 

ПП служба 
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О
К

Т
О

Б
А

Р
 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

         Обележавање Дечје недеље 

Еколошке активности 

Здравствена култура  

Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1. квартала 

Организација угледних часова 
Анализа активности остварених у Дечјој недељи  

Праћење и идентификовање ученика за ИОП и договор тимова о 

активностима ИО   

Предавање: Безбедност у саобраћају   

Извештај о реализованим иницијалним тестовима  

Чланови 

Стручног 

већа, 

Управа 

ПП служба 

 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

 

Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта; тешкоће у 

реализацији програма и предлог мера за њихово превазилажење; 

објективна процена усвојености програмских садржаја 

Организација и реализација Новогодишњег вашара 

Планирање школских такмичења и обавештавање о распореду 

општинских такмичења  

Организационе припреме за прославу дана Светог Саве 
Договор о уређењу школског простора поводом новогодишњих празника  

Чланови 

Стручног 

већа, 

Управа 

ПП служба 

 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

Ј
А

Н
У

А
Р

 

Ј
А

Н
У

А
Р

, 
Ф

Е
Б

Р
У

А
Р

 

      Организовање предавања за родитеље у вези са њиховом улогом у             

напредовању ученика 

Организација угледних часова 

Присуствовање семинарима 
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта 

Анализа провере примене стандарда 

Ефекти допунске наставе, додатног рада и инклузивног рада 

Такмичење  рецитатора 

Припрема ученика за пети разред (усклађивање захтева са предметним 

наставницима и одржавање часа упознавања у 4. разреду) 

Чланови 

Стручног 

већа, 

Управа 

ПП служба 

Актив 

предметне 

наставе 

 

М
А

Р
Т

 

А
П

Р
И

Л
 

Припрема и учешће ученика на такмичењима из математике и 

математичком такмичењу Мислиша  

         Приредба поводом Дана жена  

Иновативне методе рада 

Употреба ИT технологије у извођењу наставе 

Извештај о набавци уџбеника за наредну школску годину 

Анализа успеха и владања ученика на крају 3. квартала 
Припреме поводом Дана школе 

Анализа реализације и функционисања програма према ИОП   

Ускршње активности 

Чланови 

Стручног 

већа, 

Управа 

ПП служба 
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М
А

Ј
 

Ј
У

Н
 

        Анализа реализације спортских активности, учешћа ученика на 

такмичењима 

Анализа успеха и владања ученика на крају школске године 

Извештај о раду Стручног већа разредне наставе 

Избор руководилаца разредних већа и руководиоца Стручног већа 

разредне наставе за школску 2020/21. годину   

Оквирно програмирање рада Стручног већа за школску 2020/21. 

годину   
Анализа активности допунског рада и секција  

Анализа резултата са такмичења 

Анализа рада стручног већа и избор руководилаца  

Анализа провере примене стандарда  

Анализа учешћа у раду стручних тимова и пројеката  

Сређивање педагoшке дoкументације   

Припреме за израду Годишњег плана рада школе и предлози за наредну 

школску 2020/21. годину   

Чланови 

Стручног 

већа, 

Управа 

ПП служба 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 

за школску 2019/2020. годину 
 

Стручно веће чине  сви наставника  предметне  наставе.  

 Руководилац Стручног већа је  Мирјана  Марјановић. 

Трајни задаци Стручног већа су: активно учешће Већа у утврђивању методологије 

планирања, припремања и праћења васпитно - образовног рада; размена искустава у 

организовању самосталног рада ученика; континуирано праћење напредовања ученика; 

опремање учионица и предлагање набавке потребних наставних средстава и потрошног 

материјала; уједначавање критеријума оцењивања; праћење стручне литературе и савремене 

праксе; процена резултата рада Стручног већа; израда извештаја о раду Стручног већа и 

доношење програма рада за наредну школску годину и самовредновање рада. 

    Сви чланови Стручног већа су дужни да учествују у стручним усавршавањима у 

организацији Министарства просвете и спорта и да се индивидуално усавршавају. 

 

 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

С А Д Р Ж А Ј  Р А Д А  

 

УЧЕСНИЦИ У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 

 

АВГУСТ 

СЕПТЕМБАР 

 

1. Усвајање Плана и програма Стручног већа предметне 

наставе 

2. Избор руководства Стручног већа предметне  наставе 

3. Планирање и програмирање васпитно-образовног рада 

4. Израда распореда часова  

5. Усаглашавање распореда писмених провера  

6. Предлог за уређење и  опремање учионица наставним 

средствима 

7. Предлог програм екскурзије по Одељењским већима – 

разматрање и усвајање 

8. Анализа  иницијалних  тестова 

9. Инклузија 

Чланови 

Стручног већа, 

Управа 

и 

ПП служба 

Школе 
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10. Анализа коришћења ЕС Дневника – предности, 

потешкоће, размена искустава 

11. Програм подршке и помоћи млађим колегама кроз 

менторски и консултативни рад 

12. Стручна усавршавања (Стручна  друштва,  семинари у 

организацији Министарства просвете)  

13. Договор о коришћењу часописа и приручника 

14. Дежурство наставника 

 

ОКТОБАР 

НОВЕМБАР 

1. Обележавање Дечје недеље 

2. Еколошке активности 

3. Здравствена култура  

4. Планирање припрема  и организација школских 

такмичења 

5. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 1. 

квартала 

6. Организација угледних часова 

Чланови 

Стручног већа, 

Управа 

и 

ПП служба 

Школе 

 

ДЕЦЕМБАР 

ЈАНУАР 

1. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта; 

тешкоће у реализацији програма и предлог мера за 

њихово превазилажење; објективна процена усвојености 

програмских садржаја 

2. Организација и реализација допунске  и  додатне  наставе  

у  току  зимског  распуста 

3. Планирање школских такмичења и обавештавање о 

распореду општинских такмичења  

4. Организационе припреме за прославу дана Светог Саве 

5. Организовање  припрема  ученика за  Завршни  испит 

 

Чланови 

Стручног већа, 

Управа 

и 

ПП служба 

Школе 

 

ФЕБРУАР 

 

1. Осврт на реализацију Школског програма по разредима 

2. Организовање припрема и  учешће за  школским  и  

општинским  такмичењима 

3. Организација угледних часова 

4. Присуствовање семинарима 

Чланови 

Стручног већа, 

Управа 

ПП служба 

Школе 

МАРТ 

АПРИЛ 

1. Иновативне методе рада 

2. Употреба IT технологије у извођењу наставе 

3. Извештај о набавци уџбеника за наредну школску годину 

4. Анализа успеха и владања ученика на крају 3. квартала 

5. Анализа  резултата  Општинских  такмичења 

6. Организовање припрема и  учешће за  Окружним и  

Државним  такмичењима 

7. Анализа  „Пробног  завршног  испита“ 

8. Организовање  Сајма  професионалне  оријентације 

 

Чланови 

Стручног већа, 

Управа 

и 

ПП служба 

Школе 

 

МАЈ 

ЈУН 

1. Анализа успеха и владања ученика на крају школске 

године 

2. Избор  Ђака  генерације 

3. Анализа  резултата  Завршног  испита 

4. Извештај о раду Стручног већа предметне наставе 

5. Избор руководилаца Стручних ( предметних )  већа  и 

руководиоца Стручног већа предметне наставе за 

школску 2020/2021. годину 

6. Оквирно програмирање рада Стручног већа за школску 

2020/21. годину 

Чланови 

Стручног већа, 

Управа 

и 

ПП служба 

Школе 
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ПЛАН СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

                                                                                                       
Чланови Стручног већа: 

Јелена Лукић,  Драгана Трифуновић, Душан Косановић ,Слађана и Сања Стокић. 

Руководилац Стручног већа: Сања Стокић 

МЕСЕЦ САДРЖАЈ РАДА ИЗВРШИОЦИ 

 

СЕПТЕМБАР 

-Анализа рада Стручног већа у претходној школској 

години. 

-Упознавање са планом рада Стручног већа продуженог 

боравка и допуне плана. 

-Уређивање простора продуженог боравка и набавка 

дидактичких материјала. 

-Одржавање родитељских састанака. 

-Свечани пријем првака у продужени боравак и 

утврђивање укупног бројног стања ученика у 

продуженом боравку. 

-Одржавање индивидуалних разговора са родитељима. 

-Сарадња са ПП службом и учитељима првог и другог 

разреда. 

-Договор о активностима  за октобар. 

Учитељи, 

ПП служба 

 

ОКТОБАР 

-Уређивање учионица продуженог боравка. 

-Сарадња са ПП службом и учитељима првог и другог 

разреда. 

-Обележавање Дечје недеље. 

-Одржавање индивидуалних разговора са родитељима. 

- Договор о активностима за новембар. 

Учитељи, 

ученици, 

ПП служба 

 

НОВЕМБАР 

 

-Припремање новогодишње приредбе и вашара. 

-Сарадња са ПП службом и учитељима првог и другог 

разреда. 

-Уређивање учионица продуженог боравка. 

-Одржавање индивидуалних разговора. 

- Договор о активностима за децембар. 

Учитељи, 

ученици, 

ПП служба 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

-Реализација новогодишње приредбе и вашара. 

-Сарадња са ПП службом и учитељима првог и другог 

разреда. 

-Седница Стручног већа продуженог боравка. 

-Одржавање индивидуалних разговора са родитељима. 

- Договор о активностима за јануар. 

 

Учитељи, 

ученици, 

ПП служба 

 

ЈАНУАР 

-Учешће ученика у приредби поводом прославе Светог 

Саве. 

-Сарадња са ПП службом и учитељима првог и другог 

разреда. 

-Одржавање индивидуалних разговора са родитељима. 

-Проверавање уплате оброка у току првог полугодишта. 

- Договор о активностима за фебруар. 

 

Учитељи, 

ученици, 

ПП служба 

ФЕБРУАР 

-Одржавање индивидуалних разговора са родитељима.  

-Сарадња са ПП службом и учитељима првог и другог 

разреда. 

- Договор о активностима за март. 

 

Учитељи, 

ПП служба 
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МАРТ 

-Припремање за приредбе поводом Дана школе и Осмог 

марта. 

-Сарадња са ПП службом и учитељима првог и другог 

разреда. 

-Седница Стручног већа продуженог боравка. 

-Одржавање индивидуалних разговора са родитељима. 

-Ускршњи вашар. 

- Договор о активностима за април. 

 

Учитељи, 

ченици, 

ПП служба 

 

АПРИЛ 

-Изложба радова ученика поводом Ускрса и 

учествовање на вашару. 

-Учешће ученика на приредби поводом Дана школе. 

-Сарадња са ПП службом и учитељима првог и другог 

разреда. 

-Одржавање индивидуалних разговора са родитељима. 

- Договор о активностима за мај. 

 

Учитељи, 

ученици, 

ПП служба 

 

МАЈ 

 

-Уређивање учионица продуженог боравка. 

-Сарадња са ПП службом и учитељима првог и другог 

разреда. 

-Одржавање индивидуалних разговора са родитељима. 

- Договор о активностима за јун. 

 

Учитељи, 

ученици, 

ПП служба 

 

ЈУН 

-Седница Стручног већа продуженог боравка. 

-Сарадња са будућим првацима. 

-Одржавање родитељских састанака. 

-Израда извештаја о раду у продуженом боравку. 

-Проверавање уплате оброка у току другог 

полугодишта. 

-Реализовање приредбе за крај школске године. 

Учитељи, 

ученици, 

ПП служба 

 

ЈУЛ 

-Договарање о ибору креативних радионица за 

следећу школску  годину. 

-Израда годишњих планова рада продуженог 

боравка за следећу школску  годину. 

Учитељи, 

ПП служба 

 

АВГУСТ 

-Писање годишњег плана рада Већа продуженог 

боравка. 

-Избор руководиоца Већа продуженог боравка и 

евентуална измена и допуна плана за наредну 

школску годину. 

-Формирање група продуженог боравка, 

утврђивање распореда група и наставника у 

продуженом боравку. 

-Састанак и договор учитеља из боравка са 

учитељима у настави. 

-Припрема наставних средстава и друштвених 

игара и евентуална набавка нових. 

-Припреме за пријем првака у продужени боравак. 

- Договор о активностима за септембар. 

Учитељи, 

ПП служба 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Стручни актив за развој школског програма чине: 

 руководиоци Стручних већа  

 педагог  

ПЛАН АКТИВНОСТИ: 

 

Садржај Носиоци активности 
Време 

реализације 

 

1. Упознавање Стручног 

актива са надлежностима 

Стручног актива за развој 

школског програма из 

Статута школе 

председник Стручног 

актива (педагог) 

септембар 

2019. 

 

 2.Израда анекса Школског  

програма –измена дела плана и 

програма у петом разреду 

чланови Стручног актива 

август-

септембар 

2019. 

 

3.Подела задужења за 

праћење Школског 

програма за ученике од I – 

VIII разреда за 

шк. 2019/20.годину 

чланови Стручног актива 

председник стручног 

актива 

октобар 

2019. 

 

4.Усаглашавање Школског 

програма на нивоу 

Стручног већа за област 

предмета 

чланови Стручног актива 

током 

школске 

године 

 

5. Усаглашавање Школског 

програма на нивоу 

Одељењског већа чланови Стручног актива 

током 

школске 

године 

 

6. Праћење реализације 

Школског програма, нарочито 

новог програма за први и пети 

разред. 

чланови Стручног актива 

током 

школске 

године 

 

7.Усаглашавање Школског 

програма саевентуалним 

законским  изменама наставног 

плана и програма , доношење 

Анекса школског програма. 

чланови Стручног актива 

током 

школске 

године 

 

 8.Обавештавање 

наставничког већа о раду 

Стручног актива и 

изменама Школског 

програма . 

председник Стручног 

актива 

током 

школске 

године 

 

8.Евалуација Школског 

програма 
на крају другог 

полугодишта школске 

2019/20.год. 

јун 

2020.године. 

 



154 

 

 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА  ЗА  РАЗВОЈНО  ПЛАНИРАЊЕ 

  Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника и стручних сарадника, Града   Новог 

Сада, Ученичког парламента и Савета родитеља.                 

 

Ред. 

бр. 

Активности Носиоци 

активности 

Време Очекивани 

резултати 

 

 

1. 

Упознавање Стручног 

актива са надлежностима 

Стручног актива за развојно 

планирање из 

Статута школе 

Упознавање са планом рада 

актива и допуне плана. 

 

 

Тим, секретар, 

директор 

 

Током 

године 

Правилник 

усклађен са 

законским 

актима. 

У Школски 

развојни план 

унети анкеси 

којима је План 

усклађен са 

могућностима 

реализације 

садржаја и 

законским 

актима. 

2. Праћење реализације 

Школског развојног плана 

плана који је донет за период 

2018.-2023. год, 

Директор и 

чланови  Актива 

Август Урађен План и 

програм рада у 

табели са свим 

елементима. 

3. Израда предлога садржаја 

ШРП за текућу 2019/20.. 

годину 

 

Актив 

 

Јун, 

август 

Усвојен предлог 

ШРП за текућу 

годину на ШО. 

4. Праћење реализације 

садржаја ШРП за дату 

годину путем истраживања, 

посматрања, разговора, 

посете... 

Стално вредновати резултате 

рада као предуслов за 

наредни корак; 

Актив и 

наставници 

 

Током 

године 

Прикупљени 

неопходни 

подаци о 

активностима и 

резултатима који 

су постигнути 

применом 

задатака ШРП. 

5. Израда распореда часова 

предвиђених за реализацију 

делова ШРП 

Наставници Септембар Сачињен 

распоред часова 

по 

полугодиштима. 
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6. Израда извештаја о 

реализацији ШРП за дату 

годину у писаноом облику и 

у виду презентације 

 

Актив 

 

Децембар 

Јун, 

август 

Урађен извештај 

по областима и 

задацима  у 

слици и речи. 

 

7. 

 

Упознавање наставничког 

већа и осталих органа школе 

са извештајем 

Координатор и два 

члана Актива, 

директор 

Децембар 

Август 

На крају оба 

полугодишта 

урађен је 

извештај у 

писаној форми и 

презентацији на 

седници 

Наставничког 

већа, на састанку 

Ђачког 

парламента,   

Савета родитеља 

и Школског 

одбора 

8.  

Редовно одржавати састанке 

Актива, а у складу са 

потребама и водити 

евиденцију. 

 

 

Актив и директор 

Током 

године 

Стручни актив 

испуњава свој 

план рада, 

планира, прати и 

реализује 

предвиђене 

задатке и о томе 

се води 

записници са 

састанака. 

9.  

Повезивање Развојног плана 

са Акционим планом 

самовредновања. 

Актив и Тим за 

самовредновање, 

директор 

Током 

године 

 

Усаглашени 

задаци два плана 

и упоредна 

анализа и готови 

резултати 

истраживања 

који се 

презентују на 

седници 

Наставничког 

већа. 
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 

Садржаји рада 
Носиоци 

реализације 

 

  VIII XI X XI XII I II III IV V VI 

ПЛАНИРАЊЕ  И  

ПРОГРАМИРАЊЕ 

                       

 Израда програма рада 

одељењског старешине 

одељењски 

старешина 

                      

 Израда програма рада 

одељењског већа 

одељењски 

старешина 

                      

 Учешће у изради 

програма рада 

одељењске заједнице 

одељењски 

старешина 

ученици 

                      

 Израда програма 

сарадње са родитељима 

одељењски 

старешина 

                     

 АДМИНИСТРАТИВН

И ПОСЛОВИ И 

ПЕДАГОШКА 

ЕВИДЕНЦИЈА 

                       

 Вођење Дневника 

образовно-васпитног 

рада 

одељењски 

старешина 

           

 Матична књига одељењски 

старешина 

                      

 Ђачка 

књижица,сведочанства 

похвале, дипломе, 

одељењски 

старешина 

                      

Вођење портфолија 

ученика 

Подаци о ученицима: а) 

породичне и социјалне 

прилике, б) здравствено 

стање ученика, в) 

интересовања ученика а 

посебно професионална 

интересовања,  г) 

резултати 

социометријског теста и 

других тестова и 

упитника, д) 

напредовање ученика, 

успеси на такмичењима, 

сметње у развоју и 

понашању, предузете 

мере ђ) белешке о 

разговору са ученицима 

и родитељима  

одељењски 

старешина,п

редметни 

наставници 

                      

 РАД  СА  

УЧЕНИЦИМА 

                       

 Индивидуални рад са 

ученицима 
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 Упознавање 

индивидуалних 

способности и 

склоности, особина, 

интересовања, 

тенденција у развоју 

одељењски 

старешина, 

педагог, 

психолог 

                      

 Упознавање 

породичних, социјалних, 

материјалних, 

здравствених и др. 

услова битних за развој  

ученика 

одељењски 

старешина, 

педагог, 

психолог 

                      

 Праћење и подстицање 

индивидуалног развоја и 

напредовања ученика ( 

успеха, владања, радног, 

моралног, 

интелектуалног, 

социјалног и другог 

развоја 

одељењски 

старешина, 

педагог, 

психолог 

                      

 Индивидуални рад са 

ученицима ( 

усмеравање, вођење, 

саветовање ) 

одељењски 

старешина, 

педагог, 

психолог 

                     

 РАД  У  

ОДЕЉЕЊСКОЈ  

ЗАЈЕДНИЦИ 

                       

 Укључивање ученика у 

колектив и јачање 

колектива 

одељењски 

старешина, 

 

 

 т о  к о  м  г  о  д  и  н  е  

 Разматрање проблема у 

вези са извођењем 

наставе 

одељењски 

старешина, 

педагог, 

 

 т о  к о  м  г  о  д  и  н  е  

 Договарање о излетима, 

посетама, сусретима, 

екскурзији, забавама, 

акцијама и другим 

активностима 

одељењске заједнице и 

организовањем истих 

одељењски 

старешина, 

родитељи 

 т о  к о  м  г  о  д  и  н  е  

 Разматрање односа 

ученика према раду и 

учењу 

одељењски 

старешина, 

 

 т о  к о  м  г  о  д  и  н  е  

 Анализирање успеха 

ученика појединца и 

владања и  целог 

одељења и изрицање 

похвала и казни 

одељењски 

старешина, 

одељењско 

веће  

                      

 Предузимање мера ради 

побољшања успеха 

одељења у целини, 

пружање помоћи  

слабијим ученицима, 
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афирмација рада 

даровитих 

 Анализирање 

друштвених активности 

ученика у школи и ван 

ње 

                       

 IV   РАД СА 

ОДЕЉЕНСКИМ 

ВЕЋЕМ И 

НАСТАВНИЦИМА 

                       

 Организација 

образовно-васпитног 

рада у одељењу  

 

 

(настава, допунска и  

додатна, слободне 

активности, 

екскурзије, 

такмичења, 

корективни педагошки 

рад, сарадња са 

друштвеном средином 

и родитељима) 

одељењски 

старешина 

 т о  к о  м  г  о  д  и  н  е  

 Предлагање програма 

рада одељењског већа, 

припрема и организација 

седница 

одељењски 

старешина, 

одељењско 

веће 

                      

 Праћење реализације 

наставе, допунске и 

додатне, изборне, 

ваннаставних 

активности и 

реализације васпитних 

задатака ) 

одељењски 

старешина, 

одељењско 

веће,педагог 

 т о  к о  м  г  о  д  и  н  е  

 Подстицање и праћење 

унапређивања настве 

одељењски 

старешина, 

одељењско 

веће,педагог 

 т о  к о  м  г  о  д  и  н  е  

 Упознавање 

одељењског већа са 

степеном развоја 

ученика, предлагање 

јединственог деловања  

свих наставника и 

укључивање породице и 

других чинилаца у 

васпитни рад са 

ученицима 

одељењски 

старешина, 

одељењско 

веће,педагог 

                      

Припремање и израда 

анализа и извештаја 

одељењски 

старешина 

           

РАД  СА  

РОДИТЕЉИМА 

            

Индивидуални и групни 

разговори са 

одељењски 

старешина, 

 т о  к о  м  г  о  д  и  н  е  
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родитељима ради 

међусобног 

информисања  о:  а)  

здрављу, 

психофизичком и 

социјалном развоју 

ученика б) резултатима 

учења и понашања 

ученика, као и о 

ваннаставним 

активностима  и о 

ваншколском 

ангажовању,  в) 

условима живота у 

породици, школи и 

друштвеној средини 

педаог,псих

олог 

Родитељски састанци -  

одржати најмање четири 

родитељска састанка.  * 

одељењски 

старешина, 

родитељи 

           

Укључивање родитеља у 

реализацију појединих 

активности ( друштвено-

користан рад, 

екскурзије,посете, 

излети, свечаности, 

разговори и предавања 

за ученике и сл.) 

одељењски 

старешина, 

родитељи 

 т о  к о  м  г  о  д  и  н  е  

САРАДЊА СА 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА И  

ИНСТИТУЦИЈАМА 

            

Сарадња са педагогом и 

психологом:   

У изради програма рада 

одељењског 

старешине,одељењске 

заједнице,одељењског 

веча, у избору тема, 

припреми и реализацији 

чос, праћењу и 

подстицању развоја 

ученика  

одељењски 

старешина, 

педаог,псих

олог 

 т о  к о  м  г  о  д  и  н   

Сарадња у вези ученика 

којима је потребна 

подршка у развоју. 

-Израда ИОП-а. 

одељењски 

старешина, 

педаог,псих

олог,СТИО 

           

 

* Одељењске старешине су  дужне да у току школске године одрже најмање четири родитељска 

састанка. Одељењски старешина је у обавези  да напише записник са  одржаног родитељског 

састанка у року од три дана. 
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ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ   

Узраст 1-3 разред   (понуђено више тема  извршити избор) 

Област: Хумани односи међу половима 

o Дужности дечака и девојчица у породици и школи 

o Моји односи са друговима у одељењу 

o Обавезе родитеља и деце у породици 

 

Област: Здравствена заштита и унапређење здравља 
o Лична хигијена-њен значај за здравље 

o Правилно ношење торбе и школског прибора 

o Одевање у различитим приликама 

o Здрави зуби и њихова важност за здравље 

o Како се чува здравље 

 

Област: Заштита и унапређење животне средине Школа  и њен кућни ред 

o Уредимо учионицу да "личи " на нас 

o Како доприносити  уређењу средине у којој живимо 

o Важност проветравања учионице за здравље (важност одмора) 

 

 

Област: Интелектуално васпитање 

o Постали смо ђаци прваци – шта ћемо све научити и шта је лепо у школи (за 1. разред) 

Домаћи задаци моја обавеза 

o Како треба да учим 

o Организација учења 

o Фактори и начини успешног учења 

o Енигме, загонетке, логичке игре 

o Решавајмо занимљиве задатке 

 

Област: Социјални односи  

 

Припремамо се да будемо чланови Дечијег савеза (за 1. разред) 

o Дружење у игри и раду у нашем одељењу 

o Помоћ и сарадња у нашем одељењу 

o Шта ми се свиђа , а шта не у одељењу и школи 

o Како се понашам кад сам љут, а како кад сам весео 

Шта је то добар друг (допуњавање реченица, илустрације, приче) 

Моја најдража играчка, бајка, хоби 

Анализа успеха и владања на крају године  

Како смо радили и дружили се у току школске године 

o Обележимо рођендане у нашем одељењу 

 

Област: Професионална оријентација 

o Где раде моји родитељи 

o Шта бих волео да будем кад одрастем 

Послови које  ја обављам у кући 
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Област: Култура понашања 

Листамо Бон-тон - понашање на јавним местима 

Припрема за излет: како ћемо се понашати у аутобусу, на излету  

Културно понашање и опхођење са другима (другу, другарици, старијима, запосленима у школи) 

Шта смо све видели, чули научили на излету (краћи састави, илустрације од којих се може 

направити пано или презентација на родитељском састанку 

o  

ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ  

Узраст од 4 до  6. разред (понуђено више тема  извршити избор) 

Област: Хумани односи међу половима 

o Раст и развој тела од зачећа до зрелости 

o Разлике међу половима 

o Дете, породица ,друштво 

o Од  чега зависе способности човека 

o Емоционалност као карактеристика пубертета 

 

Област: Здравствена заштита и унапређење здравља 

o Проветравање и загревање стана и учионице 

o Правилна осветљеност простора 

o Најчешће болести и њихова превенција 

o Болест као избор-хипохондрија 

o Здравствене установе 

o Спречавање и сузбијање заразних болести 

o Најчешћи здравствени проблеми са којима се млади срећу (превенција) 

o Болести зависности(разлози) 

o Рад и одмор 

o Технике релаксације при појави замора 

o Како бити здрав и прав (осврт  на лекарски преглед) 

 

Област: Заштита и унапређење животне средине 

o Прилагодимо и унапредимо простор у коме живимо у школи и стану 

o Човек је део природе 

o Како нечување животне средине утиче на живот човека 

o Значај паркова за живот града (национални паркови  Фрушка гора) 

o Писмо индијанског поглавице 

 

Област : Професионална оријентација 

o Поштујмо човека у зависности од његових резултата рада  и позитивних особина 

o Разноврсност занимања 

o Необична занимања 

o Стара и нова занимања 

o Наши родитељи и њихове радне организације 

o Који ми се позив највише свиђа и зашто 

 

Област: Интелектуално васпитање 

o Увођење ученика у рад са уџбеником 

o Упознавање са методама и техникама рационалног учења 
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o Учимо да решавамо проблеме 

o Тестирајмо нашу пажњу 

o Мој радни дан 

Област: Социјални односи  

o Помозимо онима којима је наша помоћ неопходна 

o Организација Уједињених нација 

Слободне активности у школи (секције) у које желим да се укључим  

Буквар дечијих права – радионица : ''Жеље и потребе''  

Анализа успеха и владања  у одељењу ( квалификациони периоди)  

Како проводим слободно време 

Желим да запамтим из досадашњег дружења 

 

Област: Култура понашања 

o Култура изражавања  и решавање конфликата 

o Да ли је туча потребна?  

o Правила лепог понашања у ... 

o Како се понашам када ми добро иде,а како када ми лоше иде 

o Конфликти-како се понашам 

o Час смеха 
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ПРЕДЛОГ  ТЕМА ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ  

(Узраст од 7-8 разреда) 

Област: Хуманизација односа међу половима 

o Тражење идентитета у адолесценцији 

o Зрелост, одраслост, пунолетност 

o Шта значи зрела личност 

o Планирање породице 

o Полне болести 

 

Област: Здравствена заштита и унапређивање здравља 

o Лекарски преглед-резултати 

o Најчешћи здравствени проблеми са којима се млади срећу 

o Занимање здравствени радник 

o Пушење, алкохолизам као болести зависности 

o Зашто долази до употребе дроге 

o Утицај дрога на људски организам 

o Како се сачувати од стреса 

o Начин живота и исхрана 

o Режим исхране-врсте исхране 

o Замор-технике релаксације 

o Здравствени филмови Црвеног крста о чувању здравља 

 

Област: Заштита и унапређење животне средине 

o Загађивачи животне средине 

o Урбанизација и њен утицај на квалитет живота 

o Угрожавање природе и  последице тога на здравље људи 

o Уредимо нашу околину тако да нам буде пријатно 

 

Област: Професионална орјентација 

o Најчешће грешке при избору занимања 

o Које средње школе постоје у Новом Саду 

o Могућности и перспективе запошљавања 

o Интернет и подаци о средњим школама 

o Утицај техничког прогреса на мењање појединих занимања 

o Како правилно да одаберем будући позив 

o Примери доброг и лошег избора занимања 

 

Област: Интелекуално васпитање 

o Памћење и заборављање 

o Трема, испити, како се понашати 

o Трансфер учења 

o Коришћење шире литературе 

o Психолошки услови успешног учења 

o Способности-интелигенција 

o Развијање креативности и решавање креативних задатака 

o Тренирајмо пажњу 

o Индукција и дедукција у учењу 

o Резултати дневних активности - да ли сам ефикасан 
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Област: Социјални односи  

o Помозимо онима којима је наша помоћ неопходна 

o Организација Уједињених нација 

Физичко и ментално злостављање (како се бранити) 

Анализа успеха и владања  у одељењу ( квалификациони периоди)  

o Школа какву бих волео или суђење школи радионица (одредити пороту, тужиоца, браниоца) 

o Вредносни критеријуми омладине 

o Оновни етички принципи у светлу садашњице 

o Стрес како настаје и како га превазићи 

o Како проводим слободно време 

o Желим да запамтим из досадашњег дружења 

 

Област: Култура понашања 

o Култура понашања у међусобним односима 

o Култура понашања у комуникацији 

o Да ли је туча потребна?  

o Правила лепог понашања у ... 

o Како се понашам када ми добро иде, а како када ми лоше иде 

o Конфликти-како се понашам 

o Култура изражавања  и решавање конфликата 

 

Сваки одељењскии старешина на основу прави план рада за час одељењског старешине бирајући теме 

које одговарају карактеристикама одељења и афинитетима ученика. 
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