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На основу члана 62 Закона о основама система образовања и васпитања 
(Сл.гласник РС бр. 88/2017, 27/2018-др.закони и 10/19),члана 29,Закона о основном 
образовању и васпитању (Сл.гласник РС бр. 55/2013, 101/2017,  27/2018-др.закони и 
10/19),  и  Статута, чл. 44, став 1, тачка 2, Школски одбор Основне школе  „Вук 
Караџић“ у Србобрану је на својој седници од _________ 2019. године усвојио 
Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. 
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ЦИЉЕВИ 
 

Годишњи план рада школе представља институционални оквир целокупне делатности 
коју ће школа реализовати у току школске године.Такође, план представља функционални збир 
релативно различитих програма рада појединих субјеката у школи који су међусобно повезани 
јединственим и заједничким циљем који треба остварити реализацијом посебних, појединачних 
и конкретних задатака. 
Циљеви  Годишњег плана рада произилазе из циљева образовања и васпитања датих у члану 62 
Закона о основама система образовања и васпитања, као и циљева наставних програма 
обавезних, обавезних изборних и изборних предмета, као и осталих облика рада и обухватају 
следеће: 
 - пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког 
ученика, у складу са узрастом, развојним потребама и интересовањима; 
 - стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке, 
матаматичке, научне, уметничке, културне, техничке и информатичке писмености, неопходних 
за живот и рад у савременом друштву; 
 - развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса; 
 - развој способности проналажења, анализирања,примене и саопштавања информација, 
уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија; 
 - оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у 
даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу; 
 - развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање 
током целог живота и укључивање у међународне образовне и професионалне процесе; 
 - развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања 
свог мишљења; 
 - оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, 
сопственог развоја и будућег живота; 
 - развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, 
оспособљавање за за рад и занимање стварањем стручних компетенција у складу са захтевима 
занимања, развојем савремене науке, економије, технике и технологије; 
 - развој и практиковање здравих стилова живота, свести о важности сопственог здравља 
и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 
 - развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 
средине, еколошке етике и заштите животиња; 
 - развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и 
ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства и 
пријатељства; 
 - развој способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и 
хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских права, права на различитост 
и бризи за друге, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне 
одговорности; 
 - формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног 
идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и неговање 
српског језика, традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких 
заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување светске 
културне баштине; 
 - развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и 
узрасне равноправности, толеранције и уважавања различитости. 
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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

 
За израду Годишњег плана рада коришћени су следећи вежећи нормативни акти: 
 

Закон о основама система образовања и васпитања Закон о основном образовању и 
васпитању; 
Правилник  о наставном плану и програму основног образовања и васпитања   
Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/20. 
годину, 
Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни стандарди за крај обавезног 
образовања. 
 Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији     послова 
Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 
образовно-васпитним установама; 
Статут  
Школски  програм; 
Извештај о раду школе за претходну школску годину; 
Извештај о самовредновању; 
Правилник о стандардима  квалитета рада установе; 
Правилник о вредновању квалитета рада установа; 
Правилник о стручном усавршавању 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
 

 
Школа је основана 1951. године, а наставља традицију прве школе у Србобрану која је 

основана 1703. године. У том периоду школа је радила у више објеката који нису испуњавали 
физичке, хигијенске и савремене педагошке услове, те је 1987. године на обали Великог бачког 
канала започета изградња нове школе. Новоизграђени савремени школски објекат са довољним 
бројем учионица, кабинета и пратећих просторија предат је на употребу 1992.године. 

 
 Основна школа „Вук Караџић“ је друга по броју ученика у општини Србобран. У овој 

школској години је уписано 437 ученика од првог до осмог разреда,  од                           тога 
419ученика је у редовним одељењима и 18 ученикa са сметњама у развоју, који се школују у 
одељењимаљ за ученике са сметњама у развоју. У школи  има 9 одељења млађих разреда и 10 
одељења старијих, што је укупно 19.  Ученици са сметњама у развоју су распоређени у 3 
одељења  комбинована од два, односно три разреда . 

Укупан број одељења у школи је 22.  
 
У школи је организован продужени боравак за ученике првог и другог разреда. Са 

ученицима ради стручан наставни кадар, а простор у коме се одвија рад је прилагођен 
активностима ученика у боравку. 

У  продужени боравак је укључено 30 ученика, што чини   једну хетерогену групу. 
Образовно-васпитни рад у школи реализује 41 наставника - 13 наставника разредне 

наставе и 24 наставника  предметне наставе. Од тог броја 4 наставника ради у специјалним 
одељењима и 1 наставник у продуженом боравку. Поред директора и наставника у школи су 
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запослени стручни сарадници, секретар,  рачуновођа и административни радник, а  на 
пословима помоћних радника је 10 запослених.  

 Годишњи план рада, као и  Школски програм,  реализују се на српском језику у свим 
разредима од првог до осмог у редовним одљењима, као и у одељењима за децу са сметњама у 
развоју. Сви облици образовно- васпитног рада се реализују на српском језику, а документација 
и администрација се воде ћириличним писмом. 
 
 

УСЛОВИ  У КОЈИМА ШКОЛА РАДИ 
 

Школа се налази у насељеном месту Србобран, административном центру општине. 
Србобран је смештен на обали Великог бачког канала, на магистралном путу Нови Сад - 
Суботица и путу  Сомбор - Бечеј, тако да има добру саобраћајну комуникацију са већим бројем 
градова Војводине. 

 
Организације из области друштвене делатности су: ОШ "Ј.Ј.Змај“, Гимназија „Светозар 

Милетић“, Предшколска установа „Радост“, Дом културе са галеријом, Народна библиотека, 
Радио Србобран, Центар за спорт и туризам, Дом здравља, Центар за социјални рад, а у оквиру 
општине су и ОШ „Петар Драпшин“ из Турије и ОШ „Жарко Зрењанин – Уча“ из Надаља. 

 
 
 
 

МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РАДА 
 

 У школској 2018/2019. години школа ће реализовати образовно-васпитни рад у 
модерној згради која ученицима и наставницима пружа адекватне услове за рад. Настава ће се 
реализовати за ученике од првог до осмог разреда у редовним одељењима као и од другог   до 
осмог разреда у издвојеним одељењима, за децу са сметњама у развоју. 
 

  Школска зграда располаже следећим просторијама: 
 
 
 

- Редовне учионице са припремним просторијама ................. ......................................(7) 
- Учионице за децу са посебним образовним потребам.................................................(4) 
- Кабинети са припремним просторијама ......................................................................(14) 
-Електронска учионица......................................................................................................(1) 
- Радионица за наставу техничког васпитања .................................................................(1) 
- Просторија за продужени боравак..................................................................................(1) 
- Библиотека са читаоницом .............................................................................................(1) 
- Медијатека ........................................................................................................................(1) 
- Зборница ...........................................................................................................................(1) 
- Просторије за управу школе, стручну службу и административне раднике ............ (5) 
- Кухиња са пратећим простором   ...................................................................................(1) 
- Трпезарија .........................................................................................................................(1) 
- Портирница....................................................................................................................... (1) 
- Магацински простор ........................................................................................................(2) 
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- Простор за потребе наставе физичког васпитања – свлачионице ...............................(1) 
- Санитарни чворови .........................................................................................................(12) 
- Друштвена просторија.......................................................................................................(1) 
- Хол у приземљу зграде за вишенаменску употребу.......................................................(1) 
 

Школа нема спортску халу, па ће се за потребе наставе физичког васпитања користити 
спортска хала која се налази у непосредној близини школе, као и отворени спортски терени у 
школском дворишту. Школа је прикључена на систем централног грејања, а све учионице, 
кабинети и остале просторије су климатизоване.  Учионице су опремљене намештајем који 
ергономски одговара узрасту ученика.  

За потребе продуженог боравка набављена је угаона гарнитура са јастучићима и тепих, а 
остали намештај је искоришћен из постојећих ресурса. 
Опремљеност школским намештајем је у скаду са нормативом, док је опремљеност  наставним 
средствима  још увек недовољна.  
 
 
 

  Наставна средства којима  школа располаже: 
 
У школском развојном плану један од приоритетних задатака је опремање школе, а 

односи се на опремање саме школске зграде, архитектонску приступачност и естетско уређење 
ентеријера и екстеријера школе и школског дворишта. У складу са материјалним могућностима 
школа је реализовала неке задатке (архитектонска приступачност, набавка нових рачунара, 
оформљеност електронске учионице, набавка разноврсних наставних средстава и реквизита), а 
у наредном периоду планира се реализација осталих задатака из Школског развојног плана.  

 
 

У току прошле школске године у оквиру пројектних активности реализоване су и 
набавке одређених наставних средстава, реквизита и дидактичког материјала, што ће утицати 
на квалитетнији рад у настави и ваннаставним активностима у овој и наредним годинама. 
Такође, за ову школску годину обезбеђена су материјална средства кроз апликације на 
пројектима. 
Школа ће континуирано пратити конкурсе ни аплицирати на пројектима, ради обезбеђивања 
додатних средстава и реусрса којима ће осавременити школски простор и опрему и оснаживати 
стручне компетенције запослених. 
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ВЕЗА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА И ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 
Ради потпунијег увида у планиране активности које ће се реализовати у овој школској години и 
могућности праћења и евалуације до сада остварених циљева и задатака, из Развојног плана су 
преузети одређени делови и уврштени у Годишњи план рада школе. 
 
МИСИЈА ШКОЛЕ 
 
Ми смо школа која негује традицију најстарије образовне установе у општини, а 
истовремено је усмерена на савремену наставу која нашим ученицима омогућава 
квалитетно образовање и васпитање. Негујемо квалитетну наставу и 
континуирану надградњу стручних компетенција наставника. Подршка 
ученицима видљива је у сваком сегменту њиховог школског живота. Подстичемо 
свеукупни развој наших ученика, тако да по завршетку основног образовања 
имају добру основу, спремност за даље образовање и суочавање са животним 
изазовима.  Негујемо блиску сарадњу свих актера школског живота – наставника, 
родитеља, ученика и локалне средине. 
 
 
ВИЗИЈА РАЗВОЈА ШКОЛЕ 
 
Желимо у наредном периоду да будемо школа која својим ученицима омогућава 
пријатно и подстицајно окружење у коме бораве, квалитетну и савремену наставу 
коју изводи компетентан кадар, те да наши ученици активно партиципирају у 
животу школе. 
 
 
 

1. ОПРЕМАЊЕ ШКОЛЕ 
 
Циљ: 
 
Побољшати услове за рад и боравак у школи уређењем и оплемењивањем школске 
зграде и дворишта. Развијати свест код ученика о значају очувања и естетског уређења 
школског простора. 
 
1.1. Задатак 
 
Уређење школе и школског дворишта 
 

Активности Реализатори Време реализације 
Кречење школе директор, секретар, 

помоћни радници 
у току летњег распуста 

2017. 
Хобловање и лакирање 

паркета 
директор, секретар, 
помоћни радници 

у току  летњег распуста 
2017. 
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1.2. Оплемењивање ентеријера школе 
 

Активности Реализатори Време реализације 
Постављање сталних паноа 
у холу и на спрату школе 

за изложбе ученичких 
радова 

 
директор, секретар, 
помоћни радници 

 
 
Током школске године 

Опремање учионица и 
кабинета дидактичким 

материјалима и 
савременим наставним 

средствима 

 
директор, секретар, 

стручни активи и тимови 

 
 
Током школске године 

Даље опремање 
продуженог боравка 

( дидактичке играчке, 
књиге,...) 

директор, секретар, 
наставници разредне 
наставе, наставници у 
продуженом боравку, 

помоћни радници 

 
 
Током школске године 

 
1.3. Подизање свести и одговорности код ученика о очувању и естетском 

уређењу школе 
Активности Реализатори Време реализације 

Стални конкурс за 
најлепше уређену 

учионицу у млађим 
разредима 

Учитељи,ученици, 
родитељи, Тим за заштиту 

животне средине 

континуирано током 
године 

Стални конкурс за 
најлепше уређен кабинет и 
/или део школског ходника 

у старијим разредима 

Од.старешине,ученици, 
родитељи, Тим за заштиту 

животне средине 

континуирано током 
године 

Радионице, приредбе и 
манифестације на тему 

одрживог развоја 

Учитељи, наставници, Тим 
за заштиту животне 
средине, Ученички 

парламент 

континуирано током 
године 
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2. ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ШКОЛЕ ЗА САВРЕМЕНУ НАСТАВУ 
 
Циљ: 
 
Развијање капацитета школе за остваривање савремене наставе у којој ће ученици 
имати активну улогу у раду. Повећање стручних компетенција наставног кадра 
континуираним усавршавањем.Промовисање угледа и предности школе у јавности, са 
циљем повећавања броја ученика и спречавања осипања. 
 
 
 
2.1 Задатак 
 
Примена иновативних метода у настави 
 

Активности Задужене особе Време реализације 
Одржавање угледних 

часова са нагласком на 
корелацију међу 

предметима 

учитељи, наставници, 
председници стручних 

актива 

 
континуирано током 

године 

Повећавање стручних 
компетенција наставника 

директор, учитељи, 
наставници, председници 
стручних актива, стручни 

сарадници 

 
континуирано током 

године 

Набавка савремених 
наставних средстава и 

употпуњавање 
опремљености учионица и 

кабинета 

 
Директор у сарадњи са 

наставницима  

 
континуирано током 

године 

 
2.2 Повећање броја ученика и спречавање осипања ученика 
 

Активности Задужене особе Време реализације 
Активна сарадња са ПУ 

 „ Радост“, Домом здравља 
и ЦСР Србобран  приликом 

уписа ученика у први 
разред 

 

директор 
психолог 
учитељи 
ученици 

друго полугодиште 
школске године 

Одржавање „Дана 
отворених врата школе“ за 

будуће ученике првог 
разреда и њихове родитеље 

директор 
психолог 
учитељи 

учитељи из продуженог 
боравка 

друго полугодиште 
школске године 

Промовисање угледа 
школе у локалној 

директор континуирано током 
године 
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заједници 
 
2.3 Подстицање ученика на повећање школског успеха и развој талената 
 

Активности Задужене особе Време реализације 
Учешће ученика на 

такмичењима по свим 
нивоима 

директор 
предметни натсавници 

континуирано 

Додатни образовани рад са 
талентованим ученицима 

психолог 
предметни наставници 

континуирано 

Анализа и праћење успеха 
ученика 

директор,психолог 
од.старешине 

Од.веће, Н.веће 

континуирано 

 
3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 
Циљ: 
 
Развој позитивне атмосфере међу ученицима у школи, неговање демократског духа и 
активне сарадње. Развој личности ученика путем неговања различитих интересовања и 
учешћа у разноврсним активностима које нуди школа. Активна сарадња са 
родитељима у циљу подстицања укупног развоја ученика. 

 
1.1 . Задатак  

Подстицање атмосфере сарадње, прихватања и толеранције међу ученицима 
 

Активности Реализатори Време реализације 
Оснаживање рада 

Ученичког парламента 
Координатор Континуирано 

Спровођење акција 
Ученичког парламента у 

складу са законским 
одредбама, Правилником и 

Планом рада 

Координатор Ученичког 
парламента, чланови УП и 

остали ученици 

Континуирано током  
школске године 

Осднаживање рада 
Вршњачког тима за борбу 

протзив болести 
зависности 

Координатор, чланови 
вршњачког тима 

Континуирано током  
школске године 
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1.2.Задатак 
 
Повећање укључености ученика у слободне, културне и едукативно-забавне активности у 
школи у складу са интересовањима 
 
 

Активности Задужене особе Време реализације 
Реализација плана рада 

секција 
наставници, ученици током сваке школске 

године 
Реализација активности, 

манифестација, такмичења, 
квизова, ученичких 

дружења и забава итд. у 
складу са исказаним 

интересовањима ученика 

Тим за културну активност 
школе 

Председници актива и 
стручних већа 

психолог 

током сваке школске 
године 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
 
 
 У нашу школу се уписују ученици који имају пребивалиште на приближно једној 
географској половини насељеног места Србобран. У свакој генерацији буде и по неки ученик 
који је са територије друге школе, такође из Србобрана. За такве ученике родитељи су 
благовремено, у складу са законским одредбама писали Захтев за упис у школу.   

Ученици са сметњама у развоју, у издвојеним одељењима, који се уписују у школу на 
основу Мишљења Интерресорне комисијеи сагласности родитеља, су са целе територије 
општине Србобран, односно из насељених места Србобран, Турија и Надаљ. 

 Предшколску установу „Радост“ су похађали скоро сви наши ученици, а припремни 
предшколски програм су похађали у пет објеката који се налазе у окружењу школе. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 



Основна школа „Вук караџић“                                                     ______                 Србобран 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 
 

Први циклус 
 

Одељење Број ученика Број девојчица Број дечака 
I1   23 15 8 
I2   23 13 10 
I3 24 14 10 
Укупно 70 42 28 

 
Одељење Број ученика Број девојчица Број дечака 

II1 23 12 11 
II2 25 13 12 

Укупно 48 25 23 
 

Одељење Број ученика Број девојчица Број дечака 
III1 21 9 12 
III2 23 14 9 
 44 23 21 

 
 

Одељење Број ученика Број девојчица Број дечака 
IV1 20 13 7 
IV2 18 8 10 
IV3 15 10 5 
Укупно 53 31 22 

 
 

Укупно I – IV 215 122 93 
 

Други циклус 
 

Одељење Број ученика Број девојчица Број дечака 
V1  26 11 15 
V2 24 12 12 
Укупно 50 23 27 

 
Одељење Број ученика Број девојчица Број дечака 

VI1  24 10 14 
VI2  27 11 16 
Укупно 51 21 30 
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Одељење Број ученика Број девојчица Број дечака 

VII1 21 7 14 
VII2 21 9 12 

Укупно 42 16 26 

 
Одељење Број ученика Број девојчица Број дечака 

VIII1 21 9 12 

VIII2 18 10 8 

VIII3 20 11 9 

Укупно 69 30 29 

 
Укупно V- VIII 

 212 90 122 

 
Укупно I – VIII 
 427 220 215 

 
 
 
 

Основно образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју 
 

Поред ученика који се уписују у редовна одељења основног образовања и васпитања, у 
школи су и посебна одељења за децу са сметњама у развоју. За упис у ова одељења неопходно 
је Мишљење Интерресорне комисиј, уз обавезну сагласност  родитеља. Иницијативу, предлог 
за Комисију може да да родитељ, Школа, Дом здравља и Центар за социјални рад. 
 

Што се тиче природе и степена ометености структура ових одељења је таква да  већина 
ученика припада категорији ученика са интелектуалним тешкоћама (лако ментално недовољно 
развијених лица). 

 Мањи број  ученика припада категорији умерено ментално недовољно развијених особа, 
уз покушај едукације по програму за ЛМНРО, те се код њих нарочито примењују 
индивидуални и индивидуализирани приступ у настави и коригују се захтеви наставног 
програма и евалуације.  

Породице из којих потичу ученици са сметњама у развоју су махом непотпуне, али  
вишечлане и социјално угрожене, те су корисници материјалног обезбеђивања породица, што 
се остварује преко службе Центра за социјални рад. 

 Школа из својих средстава или путем донација  ученицима обезбеђује беплатне 
уџбенике, потребна средства за свакодневни школски рад, бесплатне ђачке ужине и адекватну 
гардеробу за завршно (матурско) вече.  
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Образовни ниво родитеља је врло скроман – углавном су са завршеном специјалном 
основном школом или непотпуном основном школом, а неки родитељи се изјашњавају и као 
неписмени.  
 Програм рада за ученике са сметњама у развоју је прилагођен могућностима ученика. За 
сваког ученика је израђен индивидуални образовни план. Рад је организован у мањим групама. 
Трајање часа је такође прилагођено, односно образовне активности се реализују у току 30 
минута. 
   
 Сваки ученик који похађа наставу у специјалним одељењима наставу прати према свом 
ИОП-2 

Одељења за ученике са сметњама у развоју  
 

Разред и 
одељење Број ученика Број девојчица Број дечака 

1. група K1 
I 3 1 2 
III 1 1 0 
I V 1 1 0 
 5 3 2 
2. група  K2 
V 4 2 2 
VI 3 1 2 
 7 3 4 
3. група       K3                            
VII 3 1 2 
VIII 3 1 2 
 6 2 4 
Укупно I – VIII 18 8 10 

 
Ученици са сметњама у развоју похађају наставу у три комбинована одељења. 
 
Укупан број одељења у школи је 22, а број ученика је 437. 
 
  

УКУПНО У 
ШКОЛИ 445 ученика 220 девојчица 225  дечака 
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Место становања ученика 
 
 Сви ученици неше школе живе на територији општине Србобран. Ученици који 

похађају редовна одељења су из насељеног места Србобран, са локација које су географски 
ближе школи, у односу на другу школу у месту. Удаљеност од школе је до 3 километра, са 
изузетком мањег броја ученика који живе на околним салашима. Такође, нашу школу похађају 
ученици из ромског насеља Јамуре. Они се у свакодневном животу, у породици, користе 
српским језиком, па немају језичку баријеру у школи, односно познавање српског језика је 
адекватно за праћење наставе. У одељења за децу са посебним потребама који су разврстани у 
издвојена одељења, уписују се ученици из сва три насељена места наше општине, који наставу 
похађају на српском језику. Локална самоуправа је организовала бесплатни аутобус за све 
ученике оптине, тако да га користе и наши ученици приликом доласка у школу и одласка из ње. 
 

Образовни ниво родитеља 
 

Ученици наше школе потичу из породица где је најчешћи ниво образовања родитеља трећи или 
четврти степен, односно завршена средња стручна школа или гимназија. Око 10 % ученика има 
једног родитеља са завршеним факултетом, а много ређе су породице где су оба родитеља 
високообразована. Приближан је и број ученика чији родитељи имају шести степен стручности. 
Око 20% ученика живи у породицама где је основна школа највиши степен образовања. Није 
незнатан број и родитеља који немају потпуну основну школу, а у свакој генерацији има и 
родитеља који су неписмени, односно нису никада похађали школу.  
 
 

Потпуност породице - дефицијентност породице 
 
При упису у школу родитељи дају и податак о потпуности породице, односно њеној 

дефицијентности. У свакој генерацији, приликом уписа, најчешће око 80% ученика живи у 
потпуној породици, односно око 20% ученика потиче из непотпуне породице. Разлог за то су 
разведени бракови, затим неутврђено или непознато очинство  и ситуација да је неко од 
родитеља покојни. Слика о потпуности породице се током осам година школовања знатно 
промени у негативном смислу. 

У нашој школи је и знатан број  ученика који не живе у примарној породици, из разлога 
што је дошло до пропадања породица, или су родитељи неадекватни, па  им је одузето 
старатељство над децом. У организацији Центра за социјални рад реализује се едукација 
заинтересованих породица које прихватају децу у хранитељство. Ученике који су у 
хранитељским породицама имамо у свим узрастима од првог до осмог разреда у редовним 
одељењима и један број деце у одељењима за ученике са посебним потребама. Сарадња школе 
са хранитељским породицама се употпуњује сарадњом са Центром за социјални рад. 
 

Динамика тока школске године 
 

Школски календар је сачињен у складу са Правилником о школском календару за 
основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2019/2020. годину. 
 

 Календаром се прецизира време остваривања образовно-васпитног рада у току 
школске године и време и трајање распуста ученика. 

 Настава и други облици образовно-васпитног рада се остварују у току два полугодишта, 
односно четири квартала.  
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Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда 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. 
 У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. 
 
       Годишњим планом школа планира две радне, ненаставне, суботе и то: 
21.09.2019. – Спортска олимпијада у организацији Удружења «Наша прича», МЗ Србобран, 
Центра за спорт и туризам и све четири основне школе на територији општине Србобран. 
23.05.2019.- Акције уређења школе и дворишта. 
 

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и диплома 
по завршетку првог, односно другог полугодишта је у току прве недеље по завршетку 
полугодишта. 

На крају првог и трећег квартала школа је у обавези да у року од осам дана од дана 
завршетка квартала, писмено обавести родитеље или старатеље ученика о постигнутом успеху 
у учењу и владању (оцене, број изостанака са наставе и изречене  васпитно-дисциплинске 
мере). Обавештење се доставља лично, на родитељском састанку или препорученом 
пошиљком. 
Реализација додатног рада и допунске наставе у току зимског распуста ће се одвијати   са по 
пет часова по програму.  
 
КАЛЕНДАР РАДА ШКОЛЕ ПРИКАЗАН ЈЕ ТАБЕЛАРНО НА СЛЕДЕЋОЈ СТРАНИЦИ . 
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Интерни календар рада у школи подразумева и следеће: 
 

- Припремна настава за ученике осмог разреда – јун  2020. године. 
- Поправни испити за ученике осмог разреда – јун 2020.. године. 
- Подела сведочанстава за ученике осмог разреда – јун 2020. године. 
- Подела ђачких књижица (сведочанстава) ученицима 

 од првог до седмог разреда - јун 2020. год. 
- Припремна настава од четвртог до седмог разреда – август  2020. године. 
- Поправни испити за ученике од четвртог до седмог разреда – август  2020. године. 
- Школска такмичења у фебруару, марту 2020. 
- Оштинска, окружна,  покраинска и републичка такмичења  према календару 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
- Пробни завршни испит  реализоваће се у априлу 2020.год. 
- Завршни испит реализоваће се у  јуна 2019. год.  

 
 

 

Прво полугодиште           80 Друго полугодиште                          100 
М РН П У С Ч П С Н  М РН П У С Ч П С Н  

Се
пт

ем
ба

р        1 21 

   
   

Ја
ну

ар
    1** 2** 3 4 5 

12 

1. 2 3 4 5 6 7 8  6 7* 8 9 10 11 12 
2. 9 10 11 12 13 14 15 18. 13 14 15 16 17 18 19 
3. 16 17 18 19 20 21 22 19. 20 21 22 23 24 25 26 
4. 23 24 25 26 27 28 29 20. 27 28 29 30 31   

 5. 30                  

О
кт

об
ар

 

  1 2 3 4 5 6 23 

  Ф
еб

ру
ар

       1 2 

19 

6. 7 8 9* 10 11 12 13 21. 3 4 5 6 7 8 9 
7. 14 15 16 17 18 19 20 22. 10 11 12 13 14 15** 16** 
8. 21 22 23 24 25 26 27 23. 17** 18 19 20 21 22 23 

9. 28 29 30 31    24. 24 25 26 27 28 29  
        

   
 М

ар
т 

       1 

22 

Но
ве

м
ба

р      1 2 3 20 25. 2 3 4 5 6 7 8 
10. 4 5 6 7 8 9 10 26. 9 10 11 12 13 14 15 
11. 11** 12 13 14 15 16 17 27. 16 17 18 19 20 21 22 
12. 18 19 20 21 22 23 24 28. 23 24 25 26 27 28 29 
13. 25 26 27 28 29 30  29. 30 31      

Д
ец

ем
ба

р 

       1 16 

   
 А

пр
ил

 

   1 2 3 4 5 

15 

14. 2 3 4 5 6 7 8 30. 6 7 8 9* 10* 11* 12* 
15 9 10 11 12 13 14 15  13* 14 15 16 17* 18* 19* 
16 16 17 18 19 20 21 22 31. 20* 21 22 23 24 25 26 
17. 23 24 25* 26 27 28 29 32. 27 28 29 30    
 30 31              

 

   
 М

ај
 

     1** 2** 3 

20 

33. 4 5 6 7 8 9 10 
34. 11 12 13 14 15 16 17 
35. 18 19 20 21 22 23 24* 
36. 25 26 27 28 29 30 31 

   
 Ју

н 

37. 1 21 3 4 5 6 7 

12 

38. 8 9 10 11 12 13 14 
39. 15 162 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30      

18 
 



Основна школа „Вук караџић“                                                     ______                 Србобран 

Календар значајних активности у школи 
 

За текућу школску годину планиране су следеће важније активности : 
Време Активност 
2.септембар 2020.. год. Пријем првака 
Прва недеља у октобру  Дечија недеља 
8. новембар 20198.год Дан школе и Дан просветних радника 
Новембар/децембар 
2019. 

Вече младих песника 

Последња недеља 
децембра 2019. год 

Приредба ученика   II  и  IV разреда поводом, Новогодишња 
приредба у продуженом боравку 

27. јануар 2020. год. Школска слава – Свети Сава 
8. март 2020. год. Прослава Дана жена   
Последња недеља маја 
2020. год.  

Приредба ученика  I и III разреда 

 Крајем маја 2019. год. Концерт школског хора  
 Јун 2020. год. Свечаност поводом завршетка основне школе – Матурско вече 

 
Ритам радног дана, распоред часова 
 
Настава  у школи се реализује у две смене. У првој смени су ученици од петог до осмог 

разреда редовних одељења и сви ученици са посебним потребама у специјалним одељењима.  
У распореду часова од петог до осмог разреда, поред обавезних наставних предмета су 

обавезни изборни наставни предмети, изборни предмети и час одељењског старешине, док се  
додатни рад, допунска настава и слободне активности реализују у поподневним сатима. 

Ученици од првог до четвртог разреда редовне наставе имају недељни ритам 
смењивања. У једној смени су први и трећи разред, а у другој смени други и четврти.  

У распореду часова од првог до четвртог разреда, поред обавезних наставних предмета 
су изборни предмети, час одељењског старешине, допунска настава, додатни рад (у четвртом 
разреду) и остали облици рада. 

 
На видном месту у школској зборници истакнути су следећи распореди: 

 
Распоред часова у разредној настави – први циклус;  
Распоред часова у предметној настави – други циклус; 
Распоред часова у посебним одељењима (за ученике са сметњама у развоју); 
Распоред осталих облика образовно васпитног рада - додатни рад, допунска настава, слободне 
активности – секције); 
Распоред часова предметне наставе који ће се реализовати у четвртом  разреду; 
Распоред писмених провера знања ученика;  
Распоред звоњења; 
Распоред индивидуалних консултација са родитељима; 
Распоред посета родитеља школи – Дани отворених врата 

Сви набројани распореди су прилози  Годишњег плана рада школе. 
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Распоред рада продуженог боравка   
 
Активности у продуженом боравку почињу окупљањем ученика у 7:00 часова, а 

завршавају се у 12:55 часова када ученицима почиње настава у другој смени, што се, односи на 
један део хетерогене групе. Други део хетерогене групе, по завршетку наставе из прве смене, 
долази у боравак, где остаје до 16 часова . Такође, продужени боравак има недељни ритам 
смењивања рада ученика, а смене су супротне у односу на смене наставе. 
 
Настава у првој смени почиње у 07.30 часова, а у другој у 12.55 часова. 
 

 
 
 
Распоред звоњења 
 

Прва смена  Друга смена 
Ред. бр. часа Трајање часа Ред. бр. часа Трајање часа 

1. 7.30-8.15 1. 12.55-13.40 
2. 8.20-9.05 2. 13.45-14.30 
3. 9.25-10.10 3. 14.45-15.30 
4. 10.25-11.10 4. 15.40-16.25 
5. 11.15-12.00 5. 16.30-17.15 
6. 12.05-12.50 6. 17.20-18.05 
7. 12.55-13.40 7  

 
 
Распоред звоњења у издвојеним одељењима за децу са сметњама у развоју 
 
 
Преподневна смена 
 

Прва смена 
Ред.бр. часа Трајање часа 
1. 8:00 8:30 
2. 8:35 9:05 
3. 9:25 9:55 
4. 10:00 10:30 
5. 10:35 11:05 
6. 11:10 11:40 
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ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  
 
 

РЕДОВНА НАСТАВА 
 

Редовна настава обухвата обавезне, обавезне изборне и изборне предмете. У Годишњем 
плану рада за ову школску годину су дати подаци по разредима који предмети обавезни, 
обавезни изборни и изборни ће бити реализовани и са којим фондом часова недељно, односно 
годишње. Такође, распоређени су наставници који ће реализовати дате предмете у одељењима, 
односно групама када су у питању обавезни изборни и изборни предмети. 
      За школску 2019/2020. годину, сваки наставник за потребе свог предмета планира наставну 
грађу са свим неопходним елементима за успешну реализацију наставних садржаја, односно 
израђује Годишњи и оперативни план рада, као и дневне припреме за часове. Наставни планови 
рада за сваки предмет и сваки разред су саставни делови Годишњег плана рада школе. У 
наставне планове, годишње (глобалне) и месечне (оперативне), имплементирани су образовни 
стандарди и исходи. 
 
 
 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

 
Исходи образовања и васпитања су основа за планирање, праћење и вредновање образовања и 
васпитања. 
 
Исходи образовања и васпитања на којима се заснива и план наставе и учења ОШ „Вук 
Караџић“ представљају способност ученика да: 
 

1. Изрази и тумачи идеје, мисли и осећања, чињенице и ставове у усменој и писменој 
форми 

2. Прикупља, анализира, организује и критички процењује 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 животу, 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 интерпретације 
8. Примењује математичко мишљење и знање у циљу решавања низа проблема у 

свакодневним ситуација 
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 друшта и решавању сукоба 

12. Покреће и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички 
приступ и јасну оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха 
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13. Остварује идеје, планира и управља пројектима ради пстизања 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 

 
 
 
 
ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА  
 
(редовна одељења и одељења за ученике са посебним потребема) 
  

Редни 
бр.  А.Обевезни предмети  

Први 
разред 

Други 
разред 

Трећи 
разред 

Четврти 
разред 

нед год.  нед. год.  нед.  год. нед. год. 
1.  Српски језик  5  180  5  180  5  180  5  180  
2.  Српски као нематерњи језик  2  72  2  72  3  108  3  108  
3.  Страни језик  2  72  2  72  2  72  2  72  
4.  Математика  5  180  5  180  5  180  5  180  
5.  Свет око нас  2  72  2  72  -  -  -  -  
6.  Природа и друштво  -  -  -  -  2  72  2  72  
7.  Ликовна култура  1  36  2  72  2  72  2  72  
8.  Музичка култура  1  36  1  36  1  36  1  36  
9.  Физичко и здравствено васпитање  3  108  3  108  3  108  3  108  

Укупно А  19-
21*  

684-
756*  

20-
22*  

720-
792*  

20-
23*  

720-
828*  

20-
23*  

720-
828*  

Red. 
broj  

Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ     

1  Верска настава/Грађанско васпитање  1  36  1  36  1  36  1  36  

2.  Матерњи језик/говор са елементима 
националне културе   2  72  2  72  2  72  2  72  

Укупно Б  1-3*  36-
108*  1-3*  36-

108*  1-3*  36-
108*  1-3*  36-

108*  

УКУПНО: A + B  20-
22*  

720-
792*  

21-
23*  

756-
828*  

21-
24*  

756-
864*  

21-
24*  

756-
864*  
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Облици образовно- васпитног рада којима се остварују обавезни наставни предмети, изборни 
програми и активности  

Редни 
бр.  

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА  

Први разред Други 
разред 

Трећи 
разред 

Четврти 
разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

1.  Редовна настава  20-
22*  

720-
792*  

21-
23*  

756-
828*  

21-
24*  

756-
864*  

21-
24*  

756-
864*  

2.  Пројектна настава  1  36  1  36  1 36 1  36 
3.  Допунска настава  1  36  1  36  1  36  1  36  
4.  Додатна настава                    1  36  

5.  Настава у природи  7-10 дана 
годишње  

7-10 дана 
годишње 

7-10 дана 
годишње  

7-10 дана 
годишње  

   

Редни 
број.  

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 
РАДА 
 

Први разред Други 
разред 

Трећи 
разред 

Четврти 
разред 

Нед.  Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

1.  Час одељењског старешине  1  36  1  36  1  36  1  36  
2.  Ваннаставне активности 1-2  36-72  1-2  36-72  1-2  36-72  1-2  36-72  

3.  Екскурзија 1-3 дана 
годишње  

1-3 дана 
годишње  

1-3 дана 
годишње  

1-3 дана 
годишње  

 
У трећем и четвртом разреду школа је понудила листу слободних ваннаставних активности: 
Од играчке до рачунара 
Народна традиција 
Чувари природе 
За које су се ученици и родитељи опредељивали анкетирањем у јуну 2019. 
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ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА  
 
(редовна одељења и одељења за ученике са посебним потребема) 
 
 А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 
ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

  Недељни Годишњи  Недељни Годишњи  
1.  Српски језик и књижевност 

__________ језик 1 
5 180 4 144 

2.  Српски као нематерњи језик2 3 108 3 108 
3.  Страни језик 2 72  2 72 
4.  Историја 1 36  2 72 
5.  Географија 1 36  2 72 
6.  Биологија 2 72  2 72 
7.  Математика 4 144  4 144 
8.  Информатика и рачунарство 1 36  1 36 
9.  Техника и технологија 2 72  2 72 
10.  Ликовна култура 2 72  1 36 
11.  Музичка култура 2 72  1 36 
12.  Физичко и здравствено 

васпитање 
2 72 + 543  2 72+543 

13.  Физика  - -  2 72 
14.  Хемија  - -  - - 

УКУПН
О 

А 
24–27* 918–

1026* 25–28* 954–1062* 

 Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

    

1 Верска настава/ Грађанско 
васпитање 4 

1 36  1 36 

2. Други страни језик 5 2 72  2 72 
3. Матерњи језик/говор са 

елементима националне 
културе 6 

2 72  2 72 

 Б 3–5* 108–180* 3–5* 108–180* 
 А + Б 27–30* 1026–

1134* 
28–31* 1062–1170* 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети 
Ред. 
број 

ОБЛИК 
ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 

1. . Редовна настава 27–30* 1026–1134* 28–31* 1062–1170* 
2. . Допунска настава 1 36 1 36 
3. . Додатна настава 1 36 1 36 

Ред. 
број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД 
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ВАСПИТНОГ РАДА 
1. Обавезне ваннаставне 

активности 
  

 Час одељењског 
старешине 

1 36 1 36 

 Физичке активности 1,5 54 1,5 54 
 Хор/ оркестар ** 1-2 36-72 1-2 36-72 
2. Слободне активности     
 Друштвене, техничке, 

хуманитарне, 
спортске и културне 
активности 

1-2 36-72 1-2 36-72 

 Екскурзија До 2 дана годишње До 2 дана годишње 
1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 
2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 
3 Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање. 
4 Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета. 
5 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима 
и изучава га до краја другог циклуса 
6 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај предмет али 
није у обавези. 
7 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик обавезно 
бира једну активност са листе од три слободне наставне активности које Школа нуди. 
* Број часова за ученике припаднике националних мањина. 
** Обавезан је за све ученике који су се определили за певање у хору, а прошли су проверу 
музичких способности.  
 
 А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 
СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

1.  Српски језик и књижевност 
__________ језик 1 

4 144 4 136 

2.  Српски као нематерњи језик2 3 108 2 68 
3.  Страни језик 2 72  2 68 
4.  Ликовна култура 1 36  1 34 
5.  Музичка култура 1 36  1 34 
6.  Историја 2 72  2 72 
7.  Географија 2 72  2 72 
8.  Физика 2 72  2 68 
9.  Математика 4 144  4 136 
10.  Биологија 2 72  2 68 
11.  Хемија  2 72  2 68 
12.  Информатика и рачунарство 1 36  1 34 
13.  Техника и технологија 2 72  2 68 
14.  Физичко и здравствено 

васпитање 
3 108 3 102 

1.       
УКУПН
О 

А 28–31* 1008-1116* 28–30* 952–1020* 

 Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ     
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1 Верска настава/ Грађанско 
васпитање 4 

1 36  1 34 

2. Други страни језик 5 2 72  2 68 
3. Матерњи језик/говор са 

елементима националне 
културе 6 

2 72  2 68 

 Б 3–5* 108–180* 3–5* 102–170* 
 А + Б 31–34* 1116–1224* 31-33* 1054-1122* 
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети 

Ред. 
број 

ОБЛИК 
ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ 

РАДА 

СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

1. Редовна настава 31-34* 1116–1224* 31-33* 1054–1122* 
2. Слободне 

наставне 
активности 7 

1 36 1 34 

3. Допунска 
настава 

1 36 1 34 

4. Додатна настава 1 36 1 34 
Ред. 
број 

ОСТАЛИ 
ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ 

РАДА 

СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

1. Час одељењског 
старешине 

1 36 1 34 

2. Ваннаставне 
активности 8 

1 36 1 34 

3. Екскурзија До 2 дана годишње До 2 дана годишње 
1 Назив језика националне мањине у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 
2 Реализује се у школама у којима се настава одржава на матерњем језику националне мањине. 
3 Обавезне физичке активности реализују се у оквиру предмета Физичко и здравствено васпитање. 
4 Ученик бира један од понуђених изборних наставних предмета. 
5 Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима 
и изучава га до краја другог циклуса 
6 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај предмет али 
није у обавези. 
7 Слободне наставне активности школа планира Школским програмом и Годишњим планом рада. Ученик обавезно 
бира једну активност са листе од три слободне наставне активности које Школа нуди. 
8 Ваннаставне активности могу да буду: друштвене, уметничке, техничке, хуманитарне, културне, као и друге 
активности у складу са просторним и људским ресурсима школе. 
* Број часова за ученике припаднике националних мањина. 
 
 
У ОШ „Вук Караџић“ као факултативан предмет одређени број ученика од првог до осмог 
разреда, у редовној и специјалној настави, похађа наставу мађарског језика са елемeнтима 
националне културе, а за шта су се родитељи изјаснили анкетирањем спроведеним у јуну 2019. 
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Ученицима школе понуђен су следеће слободна наставне активности: 
 
Цртање, сликање, вајање 
Хор и оркестар 
Свакодневни живот у прошлости 
Чувари природе 
Домаћинство 
Информатика и рачунарство 
 
Ученици петог, шестог и седмог разреда одабрали су Хор и оркестар и Чуваре природе као 
слободне наставне активности, а ученици осмог разреда Хор и оркестар и Информатику и 
рачунарство. 
 
Анкетирање ученика извршено је у јуну 2019. 
 
 

ОДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 
 
У школи се образовно-васпитни рад реализује и у одељењима за ученике са сметњама у развоју, 
а у складу са Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о додатној 
образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику У складу са посебно 
образложеним мишљењем Интерресорне комисије и у сарадњи са родитељима ученика, 
ученици чија је природа и озбиљност тешкоћа у развоју таква да се образовањем у редовним 
одељењима не могу постићи задовољавајући резултати и поред помоћних средстава и додатних 
услуга ученици се образују у одељењима за ученике са сметњама у развоју. 
У школи се формирају комбинована одељења ученика са сметњама у развоју, у складу са 
Стручним упутством о формирању одељења и најбољим интересима ученика.  
 
Наставни план ученика у одељењима са сметњама у развоју дат је у одељку План наставе и 
учења основног образовања и васпитања, с тим  што се реализују и: 

- Психомоторне вежбе - са по два часа недељно, односно 72 часа годишње 
- Логопедске вежбе - са по два часа недељно, односно 72 часа годишње 

 
Распоред активности у одељењима је такав да је прилагођен могућностима ученика. 
Организован је у мањим, хетерогеним групама, а трајање часова је прилагођено, тј. образовно-
васоитне активности се реализују у току 30 минута. 
Сви ученици који се образују у овим одељењима наставу похађају по ИОП-2, такође им се, по 
завршеном основном образовању прилагођава и завршни испит. 
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Индивидуални образовни планови 
 
 
Индивиудуални образовни планови свих ученика који се образују по ИОП чине прилог 
Школског програма. 
Основни задатак школе је да омогући ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом 
стицање основног образовања заједно са остали ученицима, а када је процена да је то у 
најбољем интересу детета у одељењима за ученике са сметњама у развоју. Ученицима којима је 
потребна додатна образовна подршка израђују се ИОП1 и ИОП 2, а даровитим ученицима, са 
посебним способностима и интересовањима, обогаћени ИОП3 
У школи ради Тим за инкулузивно образовање, кога чине психолог и наставници, а за сваког 
ученика се формира посебан Тим за пружање додатане подршке. Основа за израду и 
реализацију сваког ИОП је израда персонализованог и квалитетног педагошког профила у којој 
учествују наставници, родитељи, стручна служба и по потреби друге особе од поверења. 
За сваког ученика појединачно, узимајући у обзир све његове специфичности, израђује се ИОП 
који садржи: 

- Педагошки профил као полазну основу 
- Циљеве и исходе о-в рада 
- Прилагођене стандарде 
- Акитивности наставника и ученика са циљем индивидуализованог начина рада, избора 

адекватних метода и техника рада прилагођених ученику, као и наставних средстава 
- План рада по предметима 
- Мере транзиције са циклуса на циклус образовања 
- План спречавања осипања ученика из образовног система 
- Дневни распоред активности 
- Евалуацију ИОП као начин праћења његове реализације 

 
 
НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА У КОЈИМА СЕ ИЗВОДИ О-В РАД 
 
У табели која следи приказани су начини прилагођавања: 

1. Рада и услова у којима се изводи о-в рад 
2. Начин прилагођавања циљева и исхода, као и садржаја о-в рада 
3. Начин остваривања додатне подршке за ученике школе 

 
АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОРИ 
Обезбеђивање свеобухватног уписа у школу  Стручна служба школе, у сарадњи са 

институцијалам локалне заједнице 
Рад Тима за инклузивно образовање Директор, стручна служба, тим 
Формирање тимова за додатну подршку 
ученику (сваком ученику са ИОП понаособ) 

Чланови Тима, психолог, родитељи 

Израда пероснализованог педагошког 
профила 

Чланови Тима, психолог, родитељи 

Израда и реализација ИОП који 
подразумева прилагођавање стандарда 
постигнућа из једног или више наставних 
предмета, континуирана евалуација ИОП 

Чланови Тима, психолог, родитељи, 
предметни наставници 

Одстрањивање физичких баријера и Управа школе, Школски одбор, Локална 
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омогућавање приступа и боравка у свим 
просторијама школе, креирање 
универзалног дизајна 

заједница,Пројектни финансијери 

Употреба прилагођених наставних 
средстава и асистивне технологије 

Предметни наставници 

Ангажовање личних пратилаца Интерреосрна комисија, родитељи, 
наставници 

Образовање у посебном одељењу за 
ученике са сметњама у развооју 

Инетересорна комисија, родитељи, 
психолог, наставници 

Индивидуални саветодавни рад са 
ученицима и родитељима-подршка 
свеукупном развоју 

Психолог 

Прилагођавање завршних испита за ученике 
са ИОП 

Тим за инклузивно образовање 

Превазилажење језичке баријере за ученике 
који се убудуће буду уписивали, а којима 
евентуално матерњи језик није српски 

Тим за инклузивно образовање, Тим за 
пружање додатне подршке, 
наставници,психолог 

Организовање образовне подршке у случају 
дужег изостајања са наставе због болести 
ради остваривања континуитета у 
образовању 
 

Тим за пружање додатне подршке, 
наставници, родитељи, психолог, 
стручњаци са специјализованим знањима из 
здравствених установа 

Организовање учења на даљину у 
ситуацијама када је ученик због 
специфичних разлога одсутан дуже из 
школе 

Тим за пружање додатне подршке, 
наставници, родитељи, психолог 

Подстицање учешћа у свим културним, 
спортским и рекреативним активностима 
које организује школа 

Управа школе, Тим за инклузивно 
образовање, наставници, родитељи 

Повећање осетљивости свих актера 
школског живота - запослени, ученици, 
родитељи, за потпуно укључивање ученика 
којима је потребна додатна подршка 

Тим за инклузивно образовање, психолог, 
наставници 

Континуирано стручно усавршавање 
наставника и стручних сарадника у складу 
са инклузивним принципима 

Директор, Тим за инк.образовање, Тим за 
стручно усавршавање 

Обезбеђивање превоза од места становања 
до школе за ученике са тешкоћама кретања 
и сл. 

Управа школе, локална самоуправа 

 
 
 
Школским програмом предвиђа се и транзиција ученика кроз циклусе образовања, као и 
мере превенције осипања ученика, које су детаљно изложене у Школском развојном 
плану 2015-2020.и сваком појединачном ИОП ученика. 
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БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА КОЈИ ЋЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. 
ПОХАЂАТИ НАСТАВУ ПО ИОП: 

 
Разред ИОП1 ИОП2 ИОП3 

I - - - 
II - - - 
III - - - 
IV - 6 (5А И 1 Б)* 1 
V - 1 (А)* - 
VI - 1 (А)* - 
VII - - - 
VIII 1 2 (А)* - 

K1,K2,K3 - 18 (А)* - 
 

*А и Б категорије по ОЕЦД класификацији 
 

Слободне активности - секције 
 
У школи се одвија рад у секцијама са једним часом недељно. Ученици се одлучују за одређену 
секцију у складу са интересовањима и афинитетима за одређени рад. Секцијама руководе 
предметни наставници. 
 
Наставни предмет/област Разред Наставник 
Драмска секција              V – VIII Мркшић Наташа  (V ,VI)  и 

Драгана Чокић (VII, VIII) 
Рецитаторска секција V - VIII Мркшић Наташа  (V ,VI)  и 

Драгана Чокић (VII, VIII) 
Енглески језик VI,  VII Милена Вукићевић 
Немачки језик V - VIII Аријана Војкић 
Математичари V - VIII Дејана Цвјетковић, Милица 

Лукић 
Географи V - VI Ружица Милић 
Историчари V - VIII Лазо Гверо 
Физичaри VI,  

VII, VIII 
Иван Бајин  
Милош Гарабандић  

Хемичари VII, VIII Исидора Радованов 
Биолози VI,  VIII Љиљана Пејаков 
Ликовна секција V – VIII Јелена Поповић, Сава 

Трифуновић 
Одбојка  V – VIII Слободан Ракић 
Фудбал V – VIII Борислав Стана 
Саобраћајна секција V – VIII Жељко Васић 
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ПОДЕЛА ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА ПО РАЗРЕДИМА И 

ОДЕЉЕЊИМА 
 

Први циклус   
 
Ред. бр. Разред и одељење Наставник разредне наставе – 

 -одељењски старешина 
1. I 1 

Реализација свих 
наставних предмета и 
осталих активности осим  
eнглеског језика, мађарског 
језика  и  
верске наставе. 

Јована Јовичић 
2. I 2 Александра Лазић 
3. I 3 Марина Чаленић 
4. II1 Наташа Жикић 
5. II 2 Милица Марић 
6. III 1 Љубица Попглигорин 
7. III 2 Јулка Миросављевић 
8. IV 1 Снежана Џамбас 
9. IV 2 Снежана Остојић 
10. IV 3 Весна Тодоровић 

 
10. Хетерогена 

група ученика Продужени боравак Наташа Живковић 

 
 
 Наставници ангажовани у првом циклусу 
Р.бр. Наставник Одељења у којима реализује наставу 

Страни језик – енглески језик 
1. Нина Рабинчук Други и четврти разред 
2. Лазар Трајковић Први и трећи разред 

Мађарски језик 
1. Мелинда Тот Мориц I-IV   

Верска настава ( Православни катихизис) 
1. Ненад Ркман I-IV   

 
Изборни предмет грађанско васпитање у првом циклусу реализју наставници разредне наставе 
у својим одељењима. 
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Други циклус 
 
 

 
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
Ред. 
бр. 

Наставник Разреди и одељења у којима реализује наставу 

Српски језик 
 
1. Наташа Мркшић V1 V2 VI1 VI2 
2. Драгана Чокић VII1,2 VIII1,2,3 

Страни језик – Енглески језик 
 

3. Mилена Вукићевић V-VIII 
Ликовна култура 

 
4. Сава Трифуновић V2,VII2,VIII2,3 
5. Јелена Поповић V1, VI1,2 VII1 VIII1 

Музичка култура 
 

7. Александра Шунтић V-VIII  
Историја 

 
8. Лазо Гверо V-VIII  

Географија 
 

9. Ружица Милић V-VIII  
Физика 

 
10. Милош Гарабандић VII1,VII2, VIII3, VIII1, VIII2, VIII3 
11. Иван Бајин VI1,VI2 

Математика 
 

12.  Дејана Цвјетковић V1,VI2,VII1,VIII2,3 
13. Милица Лукић V2,VI1,VII2,VIII1 

Биологија 
 
14. Љиљана Пејаков V-VIII 

Хемија 
 

15. Исидора Радованов VII - VIII  
Техника и технологија 

 
16. Жељко Васић V, VI,VII 
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Техничко и информатичко образовање 
 

16. Жељко Васић                   VIII 
Информатика и рачунарство 

 
17. Милица Радоњић V-VII 

Физичко и здравствено васпитање 
18. Борислав Станаћев VII1,2 VIII2, 3 
19. Слободан Ракић V1,2 VI1,2 VIII1 
                                           Физичко васпитање и изабрани спорт 

20. Слободан Ракић VIII3 

ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Верска настава ( Православни катихизис) 
 

21. Ненад Ркман V-VIII 
Грађанско васпитање 

 
22. Теодора Делић V-VIII 

Немачки језик 

23. Аријана Војкић V-VIII 
Мађарски језик (изборни предмет) 

 
24. Мелинда Тот Мориц V-VIII 

Информатика и рачунарство 
 

25. Милица Радоњић   VIII 
Хор и оркестар 

 
26. Александра Шунтић V-VIII 

Чувари природе 
27.     Љиљана Пејаков                 VII 
28.     Ружица Милић                    V  VI 
 
Изборни предмети, информатика и рачунарство, техника и технологија и слободне 
наставне активности (верска настава, грађанско васпитање, информатика и рачунарство, 
хор и оркестар и чувари природе) се реализују по групама.   
 

Број група је утврђен на основу броја ученика који су се определили за одређени 
изборни програм,након анкетирања родитеља и на основу  упутства и смерница од  
Министарства просвете и науке. 
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ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНСТАВА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ 
 

Редни  
број 

Разред и 
одељење Одељењски старешина 

1. V1 Слободан Ракић 
2. V2 Аријана Војкић 
4. VI1 Александра Шунтић 
5. VI2 Ружица Милић 
6. VII1 Дејана Цвјетковић 
7. VII2 Милица Лукић 
8. VIII1 Драгана Чокић 
9. VIII2 Жељко Васић 

10. VIII3 Милена Вукићевић 
 

ПОДЕЛА ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА  У ОДЕЉЕЊИМА 
ЗА УЧЕНИКЕ  СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

 
 

Група 
одељење 

Разред Наставник                                                             Наставни предмет 

 
 
К1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бојана Нићин Српски језик 
 Математика 
 Природа и друштво 
 Ликовна култура 
 Музичка култура 
 Чувари природе 
 Грађанско васпитање 
 Пројектна настава 
 Логопедске вежбе 
 Психомоторне вежбе 
Борислав Станаћев Физичко и здравствено 

васпитање 
Теодора Делић Енглески језик 

 
К2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теодора Ристановић Биологија 
 Историја 
 Географија 
 Техника и технологија 
Теодора Делић Енглески језик 
 Информатика и рачунарство 
 Грађанско васпитање 
Лидија Петровић Српски језик 
 Математика 
 Ликовна култура 
Јелена Јоргић Физика 
 Музичка култура 
 Немачки језик 
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 Чувари природе 
Борислав Станаћев Физичко и здравствено 

васпитање 
 
 
 
 
 
 
К3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теодора Ристановић Биологија 
 Историја 
 Географија 
 Музичка култура 
 Хемија 
Теодора Делић Енглески језик 
 Информатика и рачунарство 
 Грађанско васпитање 
Лидија Петровић Српски језик 
 Математика 
 Ликовна култура 
 Чувари природе 
Јелена Јоргић Физика 
 Немачки језик 
Софија Бачак Математика 
 Техника и технологија 
Борислав Станаћев Физичко и здравствено 

васпитање 

 
Одељењска старешинства у одељењима за ученике са сметњама у развоју 

 
 
Група 
одељење 

Разред Одељењски старешина 

К1 I,III,IV Бојана Нићин 
К2 V,VI Јелена Јоргић 
К3 VII, VIII Теодора Делић 
 
 

ДОДАТНИ РАД – ДОДАТНА НАСТАВА 
 
За ученике од четвртог до осмог разреда са посебним способностима, склоностима и 
интересовањима за поједине предмете, школа ће организовати додатну наставу, односно 
додатни рад. 
       Додатни рад  ће се реализовати са потенцијално даровитим ученицима, 
односно ученицима за које процењујемо да су изнадпросечних способности и посебних 
интересовања за неки наставни предмет или област. Рад је заснован  на интересовању ученика 
за проширивање и продубљивљње знања, умења и вештина. Непосредније активира ученике и 
оспособљава их за самообразовање и стваралачки рад. Додатни рад ће се у школи организовати 
из више наставних предмета. 
 У четвртом разреду  из математике реализоваће Наставници разредне наставе ће у четвртом 
разреду реализовати додатни рад из математике са једним часом недељно.   Од петог до осмог 
разреда додатну наставу ће реализовати  наставници предметне наставе са по једним часом 

35 
 



Основна школа „Вук караџић“                                                     ______                 Србобран 

недељно. На нивоу разреда додатни рад може да ради један наставник, без обзира да ли 
реализује конкретни предмет у редовној настави. 
 
 
 

Наставник Одељења из којих су ученици 
Српски језик 

1. Наташа Мркшић Одељења у којима предаје 
2. Драгана Чокић Одељења у којима предаје 

Страни језик – енглески језик 
 

4.  Милена Вукићевић Осми разред 
Страни језик – немачки језик 

 
6. Аријана Војкић  Осми разред 

Историја 
 

7. Лазо Гверо  Одељења у којима предаје 
Географија 

 
8. Ружица Милић  Одељења у којима предаје 

Физика 
 

9. Иван Бајин, Милош 
Гарабандић 

Одељења у којима предаје 

 

10. Дејана Цвјетковић Одељења у којима предаје 
11. Милица Лукић Одељења у којима предаје 

Биологија 
 
12. Љиљана Пејаков  Одељења у којима предаје 

Хемија 
 

13.. Исидора Радованов Одељења у којима предаје 
 
Додатни рад је могуће реализовати и у институцијама ван школе. 
Ученици који су успешни, мотивисани и одговорни могу се  пријавити и Регионалном центру за 
таленте у Новом Саду, као и у Летњој научној школи у Петници. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА 
 
      Допунска настава ће се изводити из оних наставних предмета  код којих за овим 
обликом образовно-васпитног рада буде постојала потреба. У млађим разредима организоваће 
се један час недељно по одељењу, а у предметној настави број часова се планира у следећем 
обиму : 
 

Српски језик .....................................................14 часова  
- Страни језик  ..................................................... 7 часова  
- Математика .......................................................14 часова  
- Физика, хемија и биологија  по.........................7 часова  
- Историја и географија  по..................................7 часова  

 
У одељењима за децу са сметњама у развоју планира се: 
            Српски језик .................................................. .. 10 часова  
            Математика .......................................................10 часовa 
            Историја, билогија, географија, физика, хемија.................. 6 часова 
 

Допунску наставу  ће реализовати наставници разредне, односно предметне наставе који 
одређени предмет реализују у редовној настави. 
 
 

  ПРИПРЕМНА НАСТАВА 
 
 
ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ  ПОПРАВНОГ ИСПИТА 
 
     Припремна настава за ученике од четвртог до осмог разреда, који се упућују на полагање 
поправних испита, ће се организовати из оних наставних предмета из којих имају недовољне 
оцене. Настава ће трајати пет дана, са по два часа непосредно пред полагање поправних испита. 
За осми разред припремна настава се организује пред јунски испитни рок (а по потреби и пред 
августовски), а за ученике од четвртог до седмог разреда пред августовски испитни рок. 

Припремну наставу  ће реализовати наставници разредне, односно предметне наставе 
који одређени предмет реализују у редовној настави. 

 
ПРИПРЕМА УЧЕНИКА ЗА  ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 
 
Припрема ученика за полагање завршног испита реализоваће се током другог 

полугодишта осмог разреда, а десет дана пре полагања испита најмање два часа дневно.  
Припремну наставу  ће реализовати наставници предметне наставе који одређени 

предмет реализују у оквиру  редовне наставе. 
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ИСПИТИ 
 
У школи се организују: 
 - поправни испити за ученике од четвртог до осмог разреда; 
- разредни испити, ако за то постоји потреба; 
- остали испити – за ученике који нису завршили школовање, а престала им је обавеза похађања 
школе 
- завршни испит на крају основне школе. 
 
 
 
 

ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ 
 

 
За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом остварује се додатна подршка у 

складу са индивидуалним образовним планом. 
Индивидуални образовни планови се припремају за ученике којима је потребна додатна 

образовна подршка, који се са закашњењем укључују у образовни процес, или који не познају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Разлози за то могу бити различити - 
социјална ускраћеност, сметње у развоју, инвалидитет, касније укључивање у школовање и 
други разлози. 

Циљ индивидуалних образовних планова је постизање оптималних укључивања таквих 
ученика у редован образовно-васпитни рад и њихово осамостаљивање у вршњачком колективу. 

За сваког ученика појединачно, према његовим специфичним потребама и 
могућностима, припрема се прилагођен начин образовања који обухвата индивидуални 
образовни план, програм и начин рада који садрже: 

-дневни распоред активности часова наставе у одељењу; 
-дневни распоред рада са лицем које пружа додатну подршку и учесталост те подршке; 
-циљеве образовно-васпитног рада; 
-посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или све предмете са 

образложењем за одступање; 
-програм по предметима, прецизирано који садржаји се обрађују у одељењу, а који у 

раду са додатном подршком; 
-индивидуализован начин рада наставника, избор адекватних метода и техника 

образовно-васпитног рада. 
Индивидуални образовни план  (ИОП)  доноси педагошки колегијум на предлог 

стручног тима за инклузивно образовање. 
У овој школској години у првом кварталу вршиће се опсервација ученика. ИОП ће бити 

сачињен и реализован за  оне ученике за које се у првом кварталу утврди да постоји потреба за 
тим. За ученике са којима је већ рађено по ИОП-у, на основу  евалуације  ће се планирати  даљи 
рад из истих наставних предмета (додати ако је потребно и нове предмете, које одређени разред 
почиње изучавати). 
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ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ 
 
Закон о основама система образовања и васпитања, ,предвиђени су општи исходи и 

стандарди образовања. „Општи исходи и стандарди образовања резултат су целокупног 
процеса образовања и васпитања којим се обезбеђује да деца, ученици и одрасли стекну знања, 
вештине и вредносне ставове који ће допринети њиховом развоју и успеху, развоју и успеху 
њихових породица, заједнице и друштва у целини.” 

 
 
Стандард је:  

- узор, мерило за поређење, 
- документ 
Образовни стандарди су : 
- низ изјава које описују знање и вештине које очекујемо да ученик покаже на одређеном 

нивоу постигнућа; 
- описи суштинских знања и умења која ученици треба да поседују на крају одређеног 

нивоа образовања. 
 
Образовни стандарди су формулисани унутар оквира који је дефинисан постојећим планом и 
програмом. 
Образовни стандарди у нашем образовно – васпитном систему дефинисани су : 

- за крај првог циклуса из наставних предмета српски језик, математика, природа и 
друштво; 

- за крај обавезног образовања (други циклус) из следећих наставних предмета: српски 
језик, математика, физика, хемија, биологија, историја, географија, музичка култура, 
ликовна култура и физичко васпитање; 

- за стране језике примењиваће се међународно усвојени стандарди; 
- за наставни предмет техничко и информатичко образовање, стандарди су у фази израде 

на националном нивоу. 
Образовни стандарди су описани на три нивоа захтева. Сваки ниво образовних стандарда 
описује захтеве за ученике који су одређене тежине, когнитивне комплексности и обима знања 
и вештина. 
Сваки наредни ниво подразумева да је ученик савладао знања и вештине на претходном нивоу. 
Основни ниво обухвата захтеве који представљају основни ниво знања, вештина и умења. 
Очекује се да ће више од 80% ученика постићи овај ниво. 
 
Средњи ниво обухвата захтеве које просечан ученик може да покаже. Очекује се да ће око 50% 
ученика постићи или превазићи овај ниво. 
 
Напредни ниво обухвата захтеве које могу да покажу ученици који ће вероватно бити 
најуспешнији у средњем образовању. Очекује се да ће око 25% ученика постићи овај ниво. 
Улога образовних стандарда у настави је : 

- да унапреде наставу и учење, 
- да помогну наставницима у ефективној процени ученичких постигнућа, 
- да помогну школи и наставницима да одреде ефекте свог рада у поређењу са 

националним стандардима. 
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 Оцењивање ученика и образовни стандарди 
 

Образовни стандарди омогућавају праћење успеха ученика, на системском нивоу и на нивоу 
школе. У оквиру самовредновања рада школе у области Образовна постигнућа ученика биће 
имплементирани образовни стандарди. Успех ученика показује да су образовни стандарди 
остварени. 
 Не може се успоставити директна веза између нивоа образовних стандарда и висине оцене (на 
пример, основни ниво не одговара аутоматски оцени довољан 2). 
Оцењивање је много комплекснији процес (оцењивање других аспеката рада, контекст у коме 
се врши оцењивање, мотивација и лични развој ученика). 
 
 
Годишњи план рада наставника и образовни стандарди 
 
Стандарди се разликују по предметима и не може се на исти начин приступати планирању и 
реализацији, због природе наставних предмета. При имплементирању стандарда неопходно је 
имати у виду следеће: 

- који стандарди могу бити повезани са одређеним садржајима, 
- један стандард може бити повезан са различитим садржајима, 
- један стандард може бити повезан са садржајима у различитим разредима, 
- одређени садржаји могу бити повезани са више стандарда, 
- неки стандарди могу да се „провлаче” кроз све разреде.  

Општи стандарди постигнућа саставни су део годишњег плана рада наставника, месечних 
планова и дневних припрема. Имплементирање образовних стандарда у планове рада 
наставника, подразумева следеће фазе: 

- анализа стандарда и програма на нивоу стручних већа, 
- уочавање сличности и разлика, односно везе између стандарда и програма, 
- планирање на основу уочених сличности и разлика и очекиваних резултата у одређеном 

разреду. 
На националном нивоу су дефинисани образовни стандарди и објављени су у подзаконским 
актима  

 
Начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и 

програма и примена образовних стандарда 
 
Програм сваког наставног предмета има поред прописаних садржаја истакнут циљ, 

васпитно - образовне задатке и упутство за реализацију, односно начин остваривања плана и 
програма. Од ове школске године, у наставне планове се имплементирају образовни 
стандарди.  Сви елементи програма су међусобно повезани и тако их треба реализовати, у  
складу су са задацима наставе и доприносе успешној  реализацији. Задаци наставе садрже 
опште захтеве који се односе на квалитет знања, умења и вештина, односно исходе за крај 
одређеног нивоа образовања. 

 
Упутство је саставни део наставног програма. Односи се на начин реализације програма 

ради реализације циљева и задатака разрађених по разредима, а у оквиру одређеног предмета. 
Образовни стандарди су имплементирани у три наставна предмета у првом циклусу и десет 
наставних предмета у другом циклусу основног образовања и васпитања. Учитељ - наставник је 
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дужан да се упозна са циљевима и задацима,  стандардима, концепцијом, сврхом и структуром 
програма предмета и да их уз наводе дате у упутству доследно примењује у непосредном 
образовно - васпитном раду са ученицима. 

Основна интенција наставе није само усвајање програмских садржаја, већ подстицање 
развојних компетенција детета. Наставни садржаји су усмерени на развој интелектуалних, 
психофизичких, когнитивно – конативних и социјалних сфера личности детета, што се огледа у 
датим циљевима и задацима, односно очекиваним исходима, односно образовним стандардима. 

Циљеви програма су постављени тако да утичу на развој ученика паралелно изграђујући 
њихове интелектуалне способности, вештине, ставове и вредности. 

Образовни стандарди су искази о темељним знањима, вештинама и умењима које 
ученици треба да стекну до одређеног нивоа образовања. Стандарди артикулишу најважније 
захтеве школског учења и наставе и исказују их као исходе видљиве у понашању и расуђивању 
ученика. Преко стандарда се образовни циљеви и задаци преводе на много конкретнији језик, 
који описује постигнућа ученика, стечена знања, вештине и  умења. Основна карактеристика 
образовних стандарда је што су дефинисани у терминима мерљивог понашања ученика. Између 
стандарда и циљева наведених у наставном програму постоје разлике, како у функцији коју 
имају, тако и у степену операционализације и прецизности исказа. 

Концепција предмета подразумева оспособљавање ученика за коришћење различитих 
извора знања (текстуалних, графичких, амбијенталних и животних, искуствених ситуација, 
електронских медија) с намером да се код ученика развије функционална писменост као 
подлога за даље учење и сналажење у свакодневном животу. 
 Најефикасније методе учења јесу оне методе које ученика стављају у адекватну активну 
позицију у процесу стицања знања. Потребно је стварање ситуација учења у којима ће доћи до 
изражаја различите активности ученика које омогућавају различите начине учења. 
 Погодне су различите методе учења – наставе: партиципативне, решавање проблем – 
ситуација, кооперативне методе, интерактивне методе, амбијентално учење, игра, а у 
зависности од одабраних метода, примењиваће се рад у пару, рад у групи, индивидуални рад и 
избећи ће се доминација фронталног облика рада. 
  Постављени циљеви и задаци реализују се пре свега кроз наставни процес у 
школи, обогаћен осталим облицима активности у оквиру школског програма. 
 Праћење и вредновање рада ученика треба обављати континуирано, уважавајући 
интересовања и активности ученика у процесу учења, а у складу са индивидуалним развојним 
способностима и уз адекватну примену образовних стандарда. 
 Обавеза учитеља – наставника је да организовањем наставе – учења утиче мотивационо 
и подстицајно на развој способности ученика уз максимално коришћење диференцираних 
захтева и интересантних начина рада у циљу поштовања права на различитост, како у нивоу 
предзнања ученика, тако и динамике развоја њихових потенцијалних способности. 
 Учитељ – наставник је дужан да постављене циљеве и задатке програма реализује кроз 
наставу и остале организационе форме рада у школи, без додатног оптерећења родитеља и 
њиховог обавезног ангажовања у остваривању програма. 
 Родитељи као потенцијални учесници у реализацији програма могу бити добровољно 
ангажовани као расположиви ресурси локалне средине у зависности од њихових знања, 
могућности и хтења. 
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Врсте активности у образовно – васпитном раду 
 

Организатор активности у образовно – васпитном раду је наставник. Наставник је 
личност опредељена за наставнички позив, овлашћена и одговорна да остварује циљеве 
образовања и васпитања, задатке и садржаје прописане законом.  

Компетенције наставника су: 
Наставник познаје и разуме опште принципе и циљеве система образовања и 

васпитања, а посебно из предметне области која му је поверена, способан је да их остварује у 
настави и доприноси њиховом развоју. 

Наставник поседује знања, вештине, вредносне ставове и способности да анализира 
постојеће ресурсе, планира активности и ствара услове за реализацију наставе. 

Наставник поседује знања, вештине, вредносне ставове и способности да реализује 
наставни процес. 

Наставник поседује знања, вештине, вредносне ставове и способности да прати, мери, 
вреднује и анализира постигнућа ученикаи предузима мере у циљу побољшања резултата рада 
ученика и наставног процеса. 

Наставник се континуирано професионално усавршава и развија своја знања, вештине, 
вредносне ставове и способности. 

Препоручене врсте активности у образовно – васпитном раду дате су уз обавезне и 
препоручене садржаје сваког обавезног и изборног програма, односно предмета у одељку  
Начин остваривања програма. 

При остваривању циљева и задатака важно је одабрати активности које ангажују како 
поједина чула, тако и више чула паралелно. Синхронизација чулних утисака даје целовиту 
слику објеката, процеса, појава и њихову интеграцију у комплексну слику, а истовремено 
уважава различитости у склоностима и способностима деце у процесу учења. 

Кад год је то могуће, у процесу учења треба омогућити ученицима избор различитих 
активности и садржаја, сходно њиховим субјективним склоностима, ради постизања жељених 
циљева. Активности треба осмислити тако да дете, ученик испробава своје могућности.  
Неопходно је пружити му прилику да кроз активности покаже своју оспособљеност у 
практичној примени усвојених знања, вештина и умења, односно остварење исхода и 
образовних стандарда. 
 
 
 

Активности наставника разредне и наставника предметне наставе 
 

Активности учитеља – наставника су многе и разноврсне, јер произилазе из његове сложене 
улоге у образовно – васпитном процесу. То су: 

- организовање наставног процеса (усклађивање циљева, задатака, планирање 
садржаја, метода рада, средства и друго што је неопходно а што ће увести у наставни 
процес у одређеном сегменту времена); 

- реализовање наставног процеса у свим његовим сегментима (стварање прилика за 
учење, излагање садржаја, вођење циљаних разговора, омогућавање примене 
стечених и развијање нових вештина, давање повратних информација); 

- партнер је у педагошкој комуникацији (одговара на ученичка питања, поставља 
питања, помаже ученику да организује своја размишљања и да прецизира своје 
исказе); 

42 
 



Основна школа „Вук караџић“                                                     ______                 Србобран 

- партнер је у афективној комуникацији са децом (помаже им да упознају и прихвате 
своје и емоције других, разговара с децом кад им је потребна помоћ, сарађује са 
родитељима и стручном службом у школи када је то потребно, тј. кад је у интересу 
детета); 

- мотивише ученике и подстиче њихов развој; 
- прати напредовање сваког ученика и оцењује постигнуће; 
- прати и утиче на правилне социјалне односе у одељењу; 
- прати ефекте сопственог рада и изналази нове могућности унапређења сопственог 

рада 
 
 
 
Активности ученика 
 

Образовни процес у коме ученик није пасиван прималац унапред припремљеног 
наставног садржаја и готове васпитно – образовне поруке, већ активан учесник у 
процесу њене конструкције, ставља ученика у различите положаје и разноврсне улоге 
које се међусобно преплићу, допуњују и смењују. 

У образовно – васпитном процесу ученици треба да буду: 
- мислиоци, да размишљају о својим поступцима, повезују претходно стечена знања, 
- решаваоци проблема, да налазе алтернативна решења, на проблеме гледају и 

доживљавају их као изазов, 
- активни посматрачи, да опажају и јасно саопштавају своја опажања и идеје, 
- активни слушаоци, да знају да усмере своју пажњу и да буду емпатични слушаоци, 
- активни учесници у комуникацији, формулишу и размењују своје идеје и мишљења 

са другима, 
- планери, да планирају своје активности и преузимају одговорност за своје поступке, 

одлуке и активности, 
- самопроцењивачи, да прате свој рад и напредак, 
- партнери, да знају да сарађују са одраслима и са вршњацима, 
- пријатељи, да верују једни другима, свесни су повезаности са вршњацима и својим 

учитељима- наставницима. 
 

 
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

 
План активности у продуженом боравку 
 

У продужени боравак се уписују ученици првог и другог разреда, чији родитељи се 
одлуче за овај вид рада њихове деце. Формира се једна хетерогена група. Ученици су у  боравку 
у оној смени када немају редовну наставу.  
 Рад ће бити структуисан тако да продужени боравак  задовољава васпитне и образовне потребе 
ученика, те подстиче развој њихових интересовања и креативности. Активности ће бити 
атрактивне тако да окупирају дечију пажњу и изазовне у смислу подстицања дечијег развоја. 
Методе и облици рада ће бити флексибилни и разноврсни   (индивидуални, групни рад, активно 
учење, креативне радинионице), односно разликоваће се од уобичајеног разредно-часовног 
начина организовања наставе у коме преовладава фронтални облик рада. 
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Код појединих ученика, активностима у продуженом боравку  покушаће се превазићи 
недостаци и проблеми који се уочавају у пракси редовне наставе. 

Самосталним и групним радом, уз стручно-педагошку помоћ и сарадњу са наставником, 
ученици у продуженом боравку ће усвајати нова знања, умења и навике, односно организовано 
и плански утврђивати, продубљивати и примењивати стечена знања. 

План дневних активности : 
 
прва смена 
- окупљање ученика 
- доручак 
- слободно време-игра 
- учење и израда домаћих задатака 
- друштвене игре, радионице, секције, спортске игре, хоби, филмови, музика, цртање, 

сликање, вајање, читање обавезне и домаће лектире, читање дечијих часописа,... 
- припрема за ручак и ручак 
- одлазак на наставу 
 
друга смена 
- окупљање ученика након наставе 
- ручак  
- слободно време-игра 
- учење и израда домаћих задатака 
- друштвене игре, радионице, секције, спортске игре, хоби, филмови, музика, цртање, 

сликање, вајање, читање обавезне и домаће лектире, читање дечијих часописа, ... 
- одлазак кући 
Учење и израда домаћих задатака ће бити у складу са  Годишњим планом рада школе, 

Школским програмом, односно Планом и програмом у првом и другом разреду. 
 
Осим наведених дневних активности, предвиђено је да ученици који похађају 

продужени боравак организовано посећују културно-просветне установе, изложбе, дечије 
представе и да учествују у школским манифестацијама. 

 
Активности наставника у продуженом боравку ће осим планирања и припреме и 

непосредног рада са ученицима, обухватати и консултације са наставницима у редовној 
настави и стручном службом школе у вези са реализацијом активности и ангажовањем 
ученика, као и сарадњу са родитељима у циљу успешније реализације планираних садржаја, у 
оквиру родитељских састанака или „ дана отворених врата „. 

 
Наставник ангажован у раду продуженог боравка водиће педагошку документацију 

(присуство ученика, оперативни план активности за учење, домаће задатке, активности у 
слободном времену и запажања и препоруке о укупном развоју и напредовању ученика). 
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ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 
 

У Правилницима о наставном плану за све разреде од првог до осмог, у рубрици Остали 
облици образовно-васпитног рада, заступљен је Час одељењског старешине. Реализација је 
један час недељно, односно 36 годишње, а за ученике осмог разреда 34 часа. 

Часови одељењског старешине су специфични за сваки разред и свако одељење, што 
зависи од психофизичке зрелости ученика, њихових предзнања и спремности да се баве 
одређеним темама. Области које покривају теме рада на часу одељењског старешине су: 

 
- организација радног дана и учење; 
- методе и технике успешног учења; 
- хумани односи међу половима; 
- здравствена превенција; 
- безбедност у саобраћају; 
- едукација за мир и толеранцију; 
- професионална оријентација; 
- заштита животне средине; 
- ненасилна комуникација и решавање конфликата мирним путем 
- актуелности битне за одељење, школу, локалну средну, државу, свет. 

године, а анализа не мора да траје читав школски час.  
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I разред 
 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
 

1. Упознајмо новог друга 
2. Кућни ред школе, правила понашања 
3. Растем здраво и развијам се правилно 
4. Другарство је... 
5. Животиње – наши пријатељи ( 04. 10. -  Светски дан заштите животиња ) 
6. Дечја права, дужности и обавезе ( 05. 10. – Светски дан детета ) 
7. Школа некада и сада 
8. Један мој дан – организација дана 
9. Како се играју деца у свету ( 24. 10. – Дан УН ) 
10.  Када и како је најбоље учити  
11. Уредност мог  радног  места 
12.   Наша школа носи Вуково име  - Дан школе  
13. Богатсво је у различитостима ( 16. 11. – Међунар. дан толеранције) 
14. Лична хигијена 
15. Брига о себи и другима ( 03. 12. – Међународни дан инвалида ) 
16. Хигијена простора: радно место у школи, мој кутак/моја соба 
17. Понашање у породици и школи 
18. Како прослављамо Нову годину 
19. Заједно за столом у школи и код куће 
20. Шта највише желим да ми се деси 
21. Свети Сава – школска слава 
22. Како се постаје добар друг, а како добар ђак 
23. Шта ми се свиђа код одраслих 
24. Правилна исхрана – животне намирнице 
25. Шта значи бити одговоран 
26. Осећања која познајемо 
27. Обрадујмо маме, баке ... ( 08.03. – Међународни дан жена ) 
28. Занимања која познајемо 
29. Смеха , смеха деци- првоаприлске шале 
30. Како сачувати здравље ( 7.април-Светски дан здравља) 
31. Игре некада и сада 
32. Друштвене игре, весело одељенско дружење 
33. Дружимо се са осталим првацима или Долазе нам предшколци 
34. Припрема за екскурзију 
35. Како бринемо о околини (5.јун –Дан заштите животне средине) 
36. Промене у нама и око нас (на крају првог разреда) 

Годишњи фонд: 36 часова 
Недељни фонд:   1 час 
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II разред 
 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 
 
1. Како смо провели распуст 
2. Подсећамо се правила понашања и обавеза у школи 
3. Шта ми се свиђа код одраслих, а шта им замерам 
4. Прве оцене (бројчане) 
5. Дечја права ( 5.октобар –Светски дан детета) 
6. Разговор о дружењу и понашању у школи 
7. Интересовања и хобији 
8. Права проистичу из извршених обавеза 
9.  Наша школа носи Вуково име  - Дан школе  
10. Односи између дечака и девојчица 
11. Како се постаје добар друг, а како добар ђак 
12. Сличности и разлике међу нама 
13. Бонтон – како се понашам на јавним местима 
14. Мој план рада и одмора 
15. Друштвене игре, весело одељењско дружење 
16. Како да поправимо оцене и своје понашање 
17. Како једни другима помажемо 
18. Договор о прослави Нове године 
19. Слободна тема по избору ученика 
20. Свети Сава школска слава 
21. Били смо у позоришту, биоскопу... 
22. Како чувамо здравље 
23. Правилна исхрана – животне намирнице 
24. Шта ми прија у школи, а шта бих мењао 
25. Књига је мој најбољи пријатељ – препоручујем другу да прочита 
26. Велики људи – деца жељна знања 
27. Обрадујмо маме, баке ... ( 08.03. – Међународни дан жена ) 
28. Како да сачувамо оно што су други градили и саградили 
29. Занимања-Шта бих волео/ла да будем 
30. Животне вредности 
31. Шта највише желим да ми се деси 
32. Наша екскурзија (припрема или анализа након реализације) 
33. Ко се воли тај сме то и да покаже, јер је љубав лепа и важна 
34. Како да сазнам оно што ме интересује 
35. Како бринемо о околини (5.јун –Дан заштите животне средине) 
36. Анализа постигнутих резултата 

Годишњи фонд: 36 часова 
Недељни фонд:   1 час 
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III разред 
 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

 
1. Како смо провели распуст 
2. Подсећамо се правила понашања и обавеза у школи 
3. Мој план рада и одмора – организација радног дана 
4. Другарство је... 
5. Дечја права 
6. Игре некада и сада 
7. Мој радни кутак у кући 
8. Код одраслих ми се свиуђа..., а замерам .... 
9. Разговор о дружењу и понашању у школи 
10. Наша школа носи Вуково име  - Дан школе  
11. Осећања која препознајем код себе и других 
12. Права проистичу из извршeних обавеза 
13. Односи између девојчица и дечака 
14. Како се постаје добар друг, а како добар ђак 
15. Хуманост и хуманитарни рад 
16. Зашто је спорт важан за здравље 
17. Бонтон – како се понашам на јавним местима 
18. Правилна исхрана 
19. Шта нас чека у II полугодишту 
20. Друштвене игра, весело одељенско дружење 
21. Како да поправимо оцене и своје понашање 
22. Како једни другима помажемо 
23. Шта су то обавезе, а шта су одговорности 
24. Како помоћи старим и беспомоћним људима 
25. Велики људи – деца жељна знања  
26.  Лепо је кад смо заједно - игре на снегу 
27. Свети Сава-школска слава 
28. Књига је мој најбољи пријатељ – препоручујем другу да прочита 
29. Обрадујмо маме, баке ... ( 08.03. – Међународни дан жена ) 
30. Како да сачувамо оно што су други градили и саградили 
31. Смеха, смеха деци-првоаприлске шале 
32. Шта ми прија у школи, а шта бих мењао 
33. Наша екскурзија 
34. Бринемо ли довољно о себи и другима 
35. Како бринемо о околини (5. јун –Дан заштите животне средине) 
36. Анализа постигнутих резултата 

Годишњи фонд: 36 часова 
Недељни фонд:   1 час 
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IV разред 
 

ПРЕПОРУЧЕНИ  САДРЖАЈИ 
 

1.Упознавање ученика са посебним протоколом за заштиту деце и ученика од 
насиља, злостаљања и занемаривања ученика у образовно-васпитним 
установама 
2. Конституисање одељенске заједнице и  доношење плана рада 
3. Неговање солидарности и другарства међу девојчицама и дечацима 
4. Слушам те, слушај ме 
5. Дечја права 
6. Методе и технике учења 
7. Моја план рада и одмора, организација радног дана 
8. Наша школа носи Вуково име  - Дан школе 
9. Како да чувамо оно што су други градили и саградили 
10. Шта је то добар друг 
11. Животне вредности 
12. Како се проводим у школи? Ским се дружим 
13. Шта највише желим да ми се деси 
14. Занимања о којима желимо сазнати више 
15. Обавезе и одговорности 
16. Књига је мој најбољи пријатељ – препоручујем другу да прочита  
17. Како оцене мере знање 
18. Прослављамо Нову годину 
19. Свети Сава – школска слава 
20. Коју смо нову књигу прочитали на распусту 
21. Играмо се математиком 
22. Ко се воли тај сме то и да покаже, јер је љубав важна 
23. Били смо у позоришту, биоскопу... 
24. Правилна исхрана 
25. Кажи брзо, испричај смешно! ( мало првоаприлске игре) 
26.  Велики људи – деца жељна знања 
27. Како да сазнам оно што ме интересује 
28. Школа без насиља, може ли се сукоб спречити 
29. Зашто је спорт важан за здравље 
30. Припрема за екскурзију 
31. Како помоћи старим и беспомоћним људима 
32. Кад станем у туђе ципеле 
33. Очувајмо здраве зубе 
34. Како бринемо о околини (5.јун –Дан заштите животне средине) 
35. Анализа постигнутих резултата 
36. Поздрављамо се са вама, учитељице 

Годишњи фонд: 36 часова 
Недељни фонд:   1 час 
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V разред 
 
  ПРЕПОРУЧЕНИ  САДРЖАЈИ 
 
1. Избор руководства одељенске заједнице и доношење плана рада 

2. Упознавање ученика са посебним протоколом за заштиту деце и ученика од 
насиља, злостаљања и занемаривања ученика у образовно-васпитним 
установама 

3. Моја очекивања у петом разреду 
4. Колико познајем себе 
5. Мој план рада и одмора 
6. Ја сам одговоран, уредан и марљив ђак 
7. Наше понашање је одраз наше личности 
8. Психофизичке одлике пубертета 
9. Лична и општа хигијена  
10.Наша школа носи Вуково име  - Дан школе  
11. Сличности и разлике међу нама 
12. Предрасуде, борба против против предрасуда 
13. Поштујући себе поштујем и друге – Школа без насиља 
14.  Болести зависности – израда паноа 
15. Да ли познајем технике учења? 
16. Учинио сам га срећним 
17. Спречио сам инцидент – Школа без насиља 
18. Како помоћи старим и беспомоћним људима 
19. Слободна тема по избору ученика 
20. Бонтон – како се понашам на јавним местима 
21. Правилна комуникација  - Школа без насиља 
22. Хуманост и хуманитарни рад 
23. Пушење и алкохолизам је штетно за здравље 
24. Како избећи страхове и анксиозност 
25. Породично васпитање, одраз моје личности и мог понашања 
26. Шта ми прија у школи, а шта бих мењао 
27. Моја осећања 
28. Бес и како са њим 
29. Друг, пријатељ, симпатија 
30. Шта је то љубав 
31. Болести зависности – израда паноа 
32. Ја нисам поводљив 
33. Припрема за екскурзију /или Анализа екскурзије 
34. Шта слушам, читам, гледам 
35. Мој рад је мој успех 
36. Анализа постигнутих резултата 

Годишњи фонд: 36 часова 
Недељни фонд:   1 час 
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VI разред 
 
ПРЕПОРУЧЕНИ  САДРЖАЈИ 
 
1. Конституисање  одељенске заједнице и доношење плана рада 
2. Упознавање ученика са посебним протоколом за заштиту деце и ученика од 

насиља, злостаљања и занемаривања ученика у образовно-васпитним 
установама 

3. Колико познајем себе 
4. Мој план рада и одмора 
5. Ја сам одговоран, уредан и марљив ђак 
6. Наше понашање је одраз наше личности 
7. Психофизичке одлике пубертета 
8. Лична и општа хигијена  
9.  Наша школа носи Вуково име  - Дан школе 
10. Предрасуде и борба против предрасуда 
11. Поштујући себе поштујем и друге – „Школа без насиља“ 
12. Хумани односи међу половима 
13. Моја сарадња са психологом и педагогом Школе  
14. Да ли познајем технике учења? 
15. Решавање дисциплинских проблема у ОЗ   
16. Спречио сам инцидент – „Школа без насиља“ 
17. Анализа успеха  на крају класификационих периода 
18. Хуманост и хуманитарни рад 
19. Екологија и њем значај 
20. Бонтон – како се понашам на јавним местима 
21. Правилна комуникација – „Школа  без насиља“ 
22. Сличности и разлике међу нама 
23. Пушење и алкохолизам је штетно за здравље 
24. Шта су секте и како се борити против њих 
25. Како избећи страхове и анксиозност 
26. Породично васпитање, одраз моје личности и мог понашања 
27. Шта ми прија у школи, а шта бих мењао 
28. Моја осећања 
29. Друг, пријатељ, симпатија 
30. Шта је то љубав 
31. Болести зависности 
32. Ја нисам поводљив – „Школа без насиља“ 
34. Шта слушам, читам, гледам 
35. Мој рад је мој успех 
35. Сумирање резултатa и предлози оцена из владања 
36. Анализа постигнутих резултата 

Годишњи фонд: 36 часова 
Недељни фонд:   1 час 
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VII разред 
 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

 
1. Избор руководства одељенске заједнице и представника за Ђачки парламент 
2. Упознавање ученика са посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања ученика у образовно-васпитним установама 
3. Сабирне акције, циљеви задаци и организације 
4. Брига о здрављу, развијање личне одговорности о хигијени тела, чистоћи зуба, косе...  
5. Методе рационалног учења (нови предмети) 
6. Посета Сајму књига 
7. Бес и како га савладати - ,,Школа без насиља“ 
8. Дечја права – конвенција о дечјим правима 
9.   Наша школа носи Вуково име - Дан школе 
10. Анализа успеха – појединца и одељења 
11. Узроци изостајања ученика са наставе 
12. Болести зависности 
13.  Предрасуде и борба против предрасуда 
14. Однос – родитељ, дете – конфликти 
15. Професионално информисање – Номенклатура  занимања 
16. Љубав и заљубљеност 
17. Разговор о систему вредности код ученика 
18. Припрема и прослава Нове године 
19.  Оптерећеност ученика – редовна настава и слободне активности  
20. Прослава школске славе Свети Сава 
21. Хуманизација односа међу половима 
22. Оптерећеност ученика – редовна настава и слободне активности 
23. Зависност успеха од рада и залагања 
24. Како помоћи другу када му је најпотребније - ,,Школа без насиља“ 
25. Понашање на јавном месту 
26. Наша екскурзија – Припрема за екскурзију / или анализа након реализације 
27. Асертивно понашање – уважавање својих потреба и потреба других 
28. Хуманост и хуманитарни рад 
29.  Професионална оријентација – Мрежа средњих школа 
30. Слободне време – како га активно и квалитетно провести 
31. Безбедност у саобраћају 
32. Облици насилног понашања- вербално, физичко, социјално 
33. Учионица добре воље - радионица 
34. Конфликти и шта са њима - ,,Школа без насиља“ 
35. Сумирање резултатa и предлози оцена из владања  
36. Анализа постигнутих резултата 

Годишњи фонд: 36 часова 
Недељни фонд:   1 час 
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VIII разред 
 
ПРЕПОРУЧЕНИ  САДРЖАЈИ 

 
1. Избор руководства одељенске заједнице и представника за Ђачки парламент 
2. Упознавање ученика са посебним протоколом за заштиту деце и ученика од 
насиља, злостаљања и занемаривања ученика у образовно-васпитним установама 
3. Хуманост на делу  
4. Брига о здрављу, развијање личне одговорности о хигијени тела 
5. Методе рационалног учења 
6. Посета међународном сајму образовања „Путокази” 
7. Шта читам, шта препоручујем  
8. Дечја права – конвенција  о дечјим правима  
9. Стереотипи и  предрасуде – како се борити против њих 
10. Наша школа носи Вуково име 
11. Поштујући себе поштујем и друге 
12. Однос родитељ -  дете – конфликти  
13. Болести зависности  
14. Професионално информисање – Фактори избора позива -  педагог 
15. Припрема и прослава Нове године 
16. Наш успех на крају првог полугодишта – оцена успешности 
17. Помоћ другима - волонтеризам 
18. Како оплеменити животни и радни простор 
19. Понашање на јавном месту 
20. Правилна комуникација  - Школа без насиља 
21.  Прослава школске славе Свети Сава   
22. Наше акције, ученичке иницијативе 
23. Анализа успеха на крају трећег класификационог периода 
24. Како помоћи другу када му је најпотребније 
25. Слободно време – како га активно  и квалитетно поровести 
26. Зависност успеха од рада и залагања, припреме за  завршни  испит 
27. Хуманизација односа међу половима – одговорност према себи и другима 
28. Оптерећеност ученика – редовна настава и слободне активности 
29. Шта желим и шта могу, професионална оријентација 
30. Слободна тема по избору ученика 
31. Хуманизација односа међу половима – поштовање и уважавање личности 
32. Проф. инф. – Грешке при избору занимања –психолог 
33. Растајемо се...  
34. Сумирање резултатa и предлози оцена из владања 

Годишњи фонд: 34 часа 
Недељни фонд:   1 час 
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СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ - СЕКЦИЈЕ 
  
      Слободне активности ученика реализоваће се по плану и програму кога ће руководиоци 
слободних активности сачинити у сарадњи са ученицима, а у складу са наставним планом и 
програмом. О раду слободних активности водиће се одговарајућа документација. 
      За ову школску годину планиране су следеће слободне активности: 
 први циклус   
 
 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ СЕКЦИЈА НАСТАВНИК 
I1 Спортска Јована Јовичић 
I2 Спортска Александра Лазић 
I3 Спортска Марина Чаленић 
II1 Уметничка Наташа Жикић 
II2 Уметничка Милица Марић 
III1 Уметничка Љубица Попглигорин 
III2 Рецитаторска Јулка Миросављевић 
IV1 Математичка Снежана Џамбас 
IV2 Рецитаторска Снежана Остојић 
IV3 Уметничка Весна Тодоровић 

 
 
 Слободне активности у  четвртом разреду се реализују са свим заинтересованим ученицима, из 
оба одељења, тако да ученици имају могућност избора од две понуђене секције. 
 
Други циклус 
 
    
Наставни предмет/област Разред Наставник 
Драмска секција              V – VIII Мркшић Наташа  (V ,VI)  и 

Драгана Чокић (VII, VIII) 
Рецитаторска секција V - VIII Мркшић Наташа  (V ,VI)  и 

Драгана Чокић (VII, VIII) 
Енглески језик VI,  VII Милена Вукићевић 
Немачки језик VI - VIII Аријана Војкић 
Математичари V - VIII Дејана Цвјетковић, Милица 

Лукић 
Географи V - VI Ружица Милић 
Историчари V - VIII Лазо Гверо 
Физичaри VI,  

VII, VIII 
Иван Бајин  
Милош Гарабандић  

Хемичари VII, VIII Исидора Радованов 
Биолози VI,  VIII Љиљана Пејаков 
Ликовна секција V – VIII Јелена Поповић, Сава 

Трифуновић 
Одбојка  V – VIII Слободан Ракић 
Фудбал V – VIII Борислав Стана 
Саобраћајна секција V – VIII Жељко Васић 
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Рад у наведеним секцијама одвијаће се једном недељно, односно 36 часова годишње од 
првог до седмог разреда, а у осмом разреду  34 часа. 
 
ХОР 
 

У школи ће се организовати хорско певање ученика старијих разреда. Образовни циљ 
хора је да код ученика утиче на развијање слуха и ритма, ширење гласовних могућности и 
учвршћивање интонације. Васпитни  циљ обухвата развијање осећања припадности колективу, 
развијање естетских осећања и комуникацију са осталим члановима хора. Учествовање у раду 
хора код ученика  доприноси обогаћивању музичке културе. 

 
 Репертоар хора обухвата домаће и стране композиције. Приликом одржавања школских 

свечаности хор ће својим наступом допринети квалитетнијем и садржајнијем програму.  
- наступ школског хора на приредби поводом Дана школе и Саве. 
- наступ школског хора на приредби поводом Школске славе-Светог Саве, 
-  традиционални концерт школског хора,  крајем маја, 
- учешће хора на инклузивном  хорском фестивалу у Новом Саду, у јуну. 
- наступи школског хора на важним манифестацијама у организацији локалне самоуправе 

– Дан олобођења Србобрана, Дан Победе,... 
Школским хором руководи Александра Шунтић, наставник музичке културе. 

 
 

 
ИЗЛЕТИ, НАСТАВА У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ 
 
ИЗЛЕТИ 
 
У овој школској години организоваће се следећи излети, једнодневне посете, путовања: 
 
Математички турнир за ученике од четвртог до осмог разреда; 
Научно популарни излет ученика од шестог до осмог разреда у оквиру наставних предмета 
физика и хемија; 
Излет ученика специјалних одељења 
Излет ученика који похађају верску наставу- посета фрушкогорским манастирима 
 
 У оквиру слободних наставних активности мета Чувари природе планира се посета 
Заводу за заштиту природе у Новом  Саду, а у циљу реализације активности у оквиру  пројекта 
„ Школа на реци“, посета Споменику природе Бељанска бара, као и посета НП Фрушка Гора - у 
току школске године. 
 
У складу са новим Правилникомo организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије 
у основној школи Службени гласник РС", број 30 од 25. априла 2019. Службени гласник РС", 
број 30 од 25. априла 2019. Школа планира екскурзије ученика у Тршић и Виминацијум. 
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 НАСТАВА У ПРИРОДИ  
 

 
Наставничко веће је изабрало Тим који  након прикупљених предлога сачињава план и програм 
излета, наставе у природи за ученике млађих разреда и план екскурзија за све разреде. 
 

Тим за ученичке излете, 
екскурзије и наставу у 
природи 

Лазо Гверо 

Ружица Милић 
Александра Лазић 
Јулка Миросављевић 
Жељко Васић 
Представник Савета родитеља и 
представник Ученичког 
парламента 

 
 

 

Ра
зр

ед
 

В
ре

ме
 

ре
ал

из
ац

иј
е 

Циљ и задаци 

Путни 
правци, 
објекти, 
крајеви и 
предели 

Реализатори 

 
 
 
I, 
 
 
II,  
 
 
III, 
 
 
IV У

 т
ок

у 
ап

ри
ла

 - 
ма

ја
 

 
 
-Рекреативни боравак  ради 
побољшања здравственог стања 
ученика 
 
-Развијање другарских и сарадничких 
односа међу ученицима 
 
-Изграђивање одговорног односа 
према себи и млађим друговима 
 
-Амбијентална настава (увежбавање 
оријентације у природи, увиђање 
нових  биљака и препознавање 
познатих, посматрање у њиховом 
природном окружењу). 
 

Делиблатска 

пешчара 

Учитељи првог, 
другог, трећег и 
четвртог разреда 
 
 

Тестера на 

Фрушкој гори 

 
Митровац на 
Тари  

 
Аранђеловац 

 
Соко Бања 

 
Златибор 
 
Дивчибаре 

 
 

На основу понуда одабраће се најповољнија дестинација. 

 
Трајање школе у природи је  до седам дана у једној школској години. 
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ЕКСКУРЗИЈЕ 
 
Први разред – једнодневна екскурзија  
 

В
ре

ме
 

ре
ал

из
а 

Циљ и задаци 
Путни правци, 

објекти, крајеви и 
предели 

Реализатори 

 
М

ај
 

Упознавање са карактеристикама 
града, живота и рада људи у 
прошлости. Увид у биљни и 
животињски свет. 
Развијање колективног духа у 
специфичном амбијенту. 
Развијање одговорности према себи 
и другима.  

 
- Суботица  
   (центар града); 
- Келебија  
   (ергела, музеј). 

Јована Јовичић, 
Александра 
Лазић, Марина 
Чаленић 
 

 
 
 
 
 
Други разред  - једнодневна екскурзија 
 
 

В
ре

ме
 

ре
ал

из
а 

Циљ и задаци 
Путни правци, 

објекти, крајеви и 
предели 

Реализатори 

М
ај

  

Амбијентално учење: 
Упознавање са карактеристикама 
града, посета музеју и увид у збирку 
живог света;   
Усвајање географских појмова 
(равница, брег, планина, висораван); 
Развијање колективног духа у 
специфичном амбијенту. 
Развијање одговорности према себи 
и другима.  
 

- Нови Сад      
(Природњачки 
музеј, Дунавски 
парк); 

- Сремски 
Карловци 
(Центар); 

- Темерин 

Наташа Жикић, 
Милица Марић 
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Трећи разред - једнодневна екскурзија 
 

В
ре

ме
 

ре
ал

из
а 

Циљ и задаци 
Путни правци, 

објекти, крајеви и 
предели 

Реализатори 

М
ај

  

Стицање нових знања о културно-
историјској прошлости краја. 
Уочавање естетских вредности и 
обогаћивање личне опште културе. 
Амбијентално учење: 
 –  усвајање нових појмова из 
градског живота; 
- увид у рад запослених и процес 
производње; 
Упознавање природних лепота, 
историје, обичаја и традиције. 
 

 
 

- Зрењанин 
  
- Царска бара  

 
 

-  Ковачица 

 
 
Љубица 
Попглигорин, 
Јулка 
Миросављевић 
 
 
 
 
 
 

 
 
Четврти разред - једнодневна екскурзија 
 

В
ре

ме
 

ре
ал

из
а 

Циљ и задаци 
Путни правци, 

објекти, крајеви и 
предели 

Реализатори 

М
ај

 

Увид у комплексност града, начин 
живота и организацију у 
административно – културном центру. 
Упознавање са културно-историјском 
баштином. 
Увид у традицију сопственог народа и 
његових тековина. 
Амбијентално учење. 
 

 
 

- Шабац 
      (музеј)  
- Тршић 
- Троноша 
- Текериш 

Снежана 
Џамбас, 
Снежана 
Остојић, Весна 
Тодоровић, 
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Пети разред -  екскурзија у трајању до два дана 
  

В
ре

ме
 

ре
ал

из
а 

Циљ и задаци 
Путни правци, 

објекти, крајеви и 
предели 

Реализатори 

М
ај

  

Упознавање са специфичностима 
рељефа и природним лепотама овог 
краја. 
Упознавање са културно-историјском 
баштином. 
Увид у традицију сопственог народа и 
његових тековина. 
 

- Тршић   (родна 
кућа Вука 
Караџића); 

- Текериш; 
-  Манастир   

Троноша. 

Слободан Ракић, 
Аријана Војкић 

 
 
 
Шести разред – дводневна екскурзија 
 
 
 

В
ре

ме
 

ре
ал

из
а 

Циљ и задаци 
Путни правци, 

објекти, крајеви и 
предели 

Реализатори 

М
ај

  

Упознавање са специфичностима 
рељефа и природним лепотама краја. 
Увиђање карактеристичних 
географских појмова и појава. 
Организација слободног времена. 
Разцијање свести о сопственој 
одговорности и одговорности према 
другима. 

- Смедеревска 
тврђава;  

- Виминацијум; 
- Кладово; 

Ђердап;  
-  Рајкова 

пећина;  
- Караташ; 
- Голубац; 
- Сребрно 

језеро; 
- Лепенски вир 

Александра 
Шунтић,Ружица 
Милић 
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Седми разред– тродневна екскурзија 
 

В
ре

ме
 

ре
ал

из
а 

Циљ и задаци Путни правци, објекти, 
крајеви и предели Реализатори 

М
ај

  

Увиђање карактеристичних 
географских  појава 
Освешћивање историјске баштине 
Доживљај и увид у традицију 
сопственог народа и његових тековина 
Организација слободног времена и 
развијање свести о сопственој 
одговорности  
 

- Ваљево; 
- Бранковина; 
- Манастир Ћелија; 
- Бајина Башта; 
- Дрвенград на 

Мећавнику; 
- Мокра гора;  
- Шарганска осмица 

 

 
Дејана 
Цвjeтковић, 
Милица Лукић 
 
 
 

 
 
Осми разред – тродневна екскурзија 
 

В
ре

ме
 

ре
ал

из
а 

Циљ и задаци 
Путни правци, 

објекти, крајеви и 
предели 

Реализатори 

А
пр

ил
 - 

ма
ј 

Увиђање карактеристичних 
географских  појава 
Освешћивање културно историјске 
припадности народу 
Доживљај и увид у традицију 
сопственог народа и његових тековина 
Организација слободног времена и 
развијање свести о сопственој 
одговорности  

- Крушевац; 
- Манастир 

Лазарица; 
- Врњачка Бања; 
- -Студеница;  
- Жича; 
- Топола; 
- -Опленац 

Драгана 
Чокић, Жељко 
Васић, Милена 
Вукићевић 

 
План и програм ученичких екскурзија предложио је Тим за ученичке излете, екскурзије и 
наставу у природи, који је формиран на Наставничком већу. Савет родитеља је разматрао 
предлоге плана екскурзија и дао сагласност на исте. Заузет је став да се план екскурзија не 
мења четири године, да би сви ученици једног циклуса посетили исте дестинације. 
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 СТРУЧНИ ОРГАНИ 
 

ПЛАН РАДА  НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 
      Наставничко веће је највиши стручни орган школе, а чине га сви наставници, стручни 
сарадници и директор школе. 
      Рад Наставничког већа одвија се кроз седнице којима руководи директор школе. Области и 
садржаји рада су следећи : 

- Разматрање извештаја о раду школе за претходну школску годину; 
- Утврђивање Школског програма за наредне четири године; 
- Утврђивање Годишњег плана рада школе за текућу школску годину; 
- Организација образовно-васпитног рада 
- Подела задужења за 40-то часовну недељу и одређивање реализатора редовне и 

допунске наставе, додатног рада , одељењских старешинстава; 
- Утврђивање структуре стручних већа, актива и тимова и усмеравање у планирању 

рада истих; 
- Усвајање календара рада; 
- Организација стручног усавршавања наставника и стручних сарадника; 
- Праћење реализације образовно-васпитног  рада и утврђивање резултата рада 

ученика, наставника и стручних сарадника; 
- Извештавање и  анализа школског успеха и дисциплине ученика. Динамика 

извештавања ће бити организована тако да се врши  квартално, полугодишње, као и  
на крају школске године (пет извештаја); 

- Припрема календар школских такмичења; 
- Доноси одлуку о похваљивању и награђивању ученика; 
- Изриче ученицима васпитно-дисциплинску меру «укор наставничког већа»; 
- Бави се питањима од значаја за ученика-појединца (ослобађање од наставе физичког 

васпитања на предлог лекара...) 
-  Остала питања везана за образовно-васпитни процес; 
- Доношење одлука које су према Закону и Статуту предмет рада Наставничког већа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 
 



Основна школа „Вук караџић“                                                     ______                 Србобран 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ 
 ВРЕМЕ ИЗВРШИОЦИ 

 Усвајање правилника о календару рада 
Реализација уписа ученика у први разред 
Предлози 40-часовне радне недеље 
Предлози за извршиоце програма рада 
Утврђивање основних елемената за израду 
глобалних и месечних планова и припрема за час 
Усвајање распореда часова за текућу школску 
годину. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Август 

Директор, 
психолог 
 
 
Директор, 
координатори 
стручних већа  
 

Усвајање Извештаја о раду за прошлу школску  
годину. 
 
Разматрање и усвајање Годишњег плана рада за 
школску 2019/2020. годину. 
 
Разматрање и усвајање годишњег програма рада 
Наставничког већа 
 
Организација образовно-васпитног рада школе; 
Усвајање календара рада; 
 
Организовање излета, посета и екскурзија, наставе 
у природи и изборних програма 
 

 
 
 
 

Септембар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октобар 

 
Директор, 
психолог 
     
Чланови Наставничког 
већа 
 
Одељењске  старешине 
и предметни 
наставници 
 
Одељењска већа, 
координатори 
стручних већа  
 

Утврђивање успеха и дисциплине за први 
класификациони период; 
 

Новембар психолог,координатори  
одељењских  већа 

Утврђивање успеха и  дисциплине на крају првог 
полугодишта 
Реализација школског развојног плана; 
 Оствареност плана и програма редовне наставе, 
изборне наставе и ваннаставних активности; 
Организовање прославе Светог  Саве; 
Распоред активности у току зимског распуста – 
допунска настава и додатни рад; 
 

Децембар  
 
 
 
 

Јануар 

     
Директор 
 
 
 
 
Психолог 
 

Утврђивање успеха и дисциплине на крају трећег 
класификационог периода 
 

Март Психолог 
координатори  
одељењских  већа 
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Реализација плана професионалне оријентације 
Припреме за израду Годишњег плана и програма за 
наредну школску годину 
Избор уџбеника и приручника 
Анализа коришћења наставних средстава 
Организовање матурске вечери 

Мај Стручни сарадници 
 
Директор, наставници, 
Ученички парламент 

Анализа успеха и дисциплине на крају наставне 
године за ученике осмих разреда 
Утврђивање и додела диплома и похвала за 
постигнуте резултате и успех постигнут током 
школовања 
Избор и проглашење ђака генерације 
Организовање припремне наставе за ученике осмог 
разреда 
 
Утврђивање успеха и дисциплине, похвала, награда 
и диплома на крају школске године за ученика од 
првог до седмог разреда  
Организовање припремне наставе за полагање  
поправних испита 
Формирање испитних комисија 
Организовање завршних (матурских) испита 
Реализација плана и програма редовне наставе, 
допунске наставе, додатног рада и  слободних  
активности 
Анализа рада одељењских заједница; 
Извештај о реализацији екскурзија; 
Реализације садржаја пројеката Школског развојног 
плана; 
Извештај директора школе о праћењу остваривања 
Годишњег плана и програма рада, оствареном 
педагошко-инструктивном раду и раду стручних 
органа и сарадника; 
Предлог Извештаја о раду школе за текућу годину  
Предлог плана стручног усавршавања наставника и 
стручних сарадника; 
Нацрт годишњег програма рада школе за следећу 
школску годину 

Април 
 

Мај 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Јун 

 
Психолог 
 
Директор 
 
 
Чланови Наставничког 
већа 
 
 
 
Одељењска већа  
VIII-ог разреда 
 
Стручни сарадници 
 
 
Директор 
 
Комисија и одељењске 
старешине осмог 
разреда 
Директор, 
психолог, 
координатори 
стручних већа и тимова 
 

 
За рад Наставничког већа планирано је девет редовних седница, а по потреби ће се 

организовати и ванредне седнице. 
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ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

Стручна већа и стручни активи имају представнике који чине Педагошки колегијум. 
 
Председници стручних већа Представници стручних актива 
1. Снежана Остојић 1.Јулкица Поповић 
2. Александра Лазић 2.Виолета Пивнички 
3. Наташа Мркшић 3.Милена Вукићевић 
5. Дејана Цвјетковић  
6. Ружица Милић 
7. Љиљана Пејаков 
8. Алекснадра Шунтић 
9. Жељко Васић 
10.Борислав Станаћев 
11. Слободан Ракић 

 
 
 
Задаци Педагошког колегијума су дати у Закону  о основама система образовања и 

васпитања и Статуту школе, а обухватају: 
- стара се о  квалитету образовно-васпитног рада; 
- прати остваривање програма образовно-васпитног рада; 
- прати остваривање циљева и стандарда постигнућа; 
-  вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника; 
-  прати утврђивање резултата рада ученика; 
-  предузима мере за јединствен и усклађен рад са ученицима; 
- решава  друга стручна питања образовно-васпитног рада; 
-  даје мишљење о неким пословима из надлежности рада директора. 
Рад се одвија у седницама којим председава и руководи директор школе. 
У току школске године планирано је да се одржи шест седница, а уколико буде потребе, 
одржаће се и више. 

 
САДРЖАЈ РАДА 

 
ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

 
-Доношење програма рада Педагошколг колегијума 
-Договор око израде Годишњег плана рада 
-Организација образовно-васпитног рада: редовне 
наставе, изборних предмета и осталих облика рада – 
часа одељењског старешине, слободних активности, 
екскурзија, наставе у природи; 
-Прослава Дана школе; 
-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог  
класификационог периода са посебним освртом на 
први и пети разред; 
-Анализа реализације наставног плана и програма 
редовне наставе, изборне наставе и осталих  

 
Август 

Септембар 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октобар 
Новембар 

Директор и 
чланови 

 
 
 
 
 

Психолог 
 

Директор 
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активности и облика рада; 
-Разматрање и усвајање предлога ИОП-а 
(индивидуалног образовног плана) за ученике који 
имају специфичне тешкоће у раду; 
-Разматрање предлога за рад са даровитим ученицима у 
школи и ван школе – Центри за таленте, ЛНШ 
Петница; 
- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 
Првог полугодишта; 
-Реализација наставног плана и програма 
-Реализација садржаја програма Развојног плана 
-Прослава школске славе Светог Саве 
-Описно оцењивање ученика првог разреда, проблеми, 
тешкоће, предности, недостаци; 
-Организација такмичења 
-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег  
класификационог периода; 
-Реализација наставног плана и програма; 
-Организовање и реализација завршног испита; 
-Припрема прославе Мале матуре за ученике осмог 
разреда; 
-Припрема за упис у средње школе; 
-Предлог скице програма рада школе; 
-Припрема за израду извештаја о раду школе: 
 
-Анализа успеха и дисциплине ученика осмог разреда ; 
- Анализа успеха и дисциплине ученика од првог до 
седмог разреда; 
-Реализација наставног плана и програма; 
-Преглед постигнућа ученика на такмичењима; 
-Планирање стручног усавршавања за следећу школску 
годину 

 
 
 
 
 
 
 

Децембар 
Јануар 

 
 
 
 

 
 

Фебруар 
Март 

 
 

Април 
Мај 

 
 
 
 

 
 

 
Јун 

Чланови 
Тима за ИОП 

 
 
 
 
 
 

Психолог 
 

Чланови 
 
 

Психолог 
 
 
 

Директор 
Чланови 

 
 
 
 
 

Психолог 
 

Чланови 
 
 

Директор 

 
                     
                         

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 
 
     Одељењско веће је стручни орган школе кога сачињавају наставници који изводе образовно-
васпитни рад у одређеном одељењу. Стручна служба школе учествује у раду одељењских већа, 
без права одлучивања. Одељенска већа ће реализовати свој рад кроз седнице у септембру, 
октобру, децембру, априлу,  јуну и  по потреби у августу.  
 
    Садржај рада одељењских већа је следећи :  
 

- Доношење планова образовно-васпитног рада и подношење извештаја о њиховом 
остваривању; 

- На предлог предметних наставника утврђује оцене из предмета; 
- На предлог одељењског старешине утврђује оцене из владања ученика; 
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- Утврђивање распореда писмених задатака, допунске наставе, додатног рада и слободних 
активности ученика; 

- Утврђивање резултата рада ученика, односно одељења по кварталима; 
- Доношење одлука о превођењу ученика у наредни разред у складу са Законом; 
- Анализирање садржаја рада и циљева образовно–васпитног рада; 
- Планирање екскурзија, излета и школе у природи; 
-  Анализирање владања ученика и изрицање мера похвала, односно васпитних  мера; 
- Праћење оптерећености ученика школским активностима; 
- Остала питања од значаја за реализацију образовно-васпитног рада, питања ученика 

појединца, одељења и разреда.  
Планови рада одељењских већа се налазе у прилогу Дневника рада у свим одељењима од 
првог до осмог разреда редовних одељења и издвојених одељења за децу са сметњама у 
развоју. 
Планирани број седница је најмање пет, а по потреби реализоваће се и више на нивоу оних 
одељењских већа где се укаже потреба за тим. 
 

 
 
 
 
 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА  ПРВОГ  РАЗРЕДА  

Време 
реализације САДРЖАЈ        РАДА Реализатор 

Август - 
септембар  
 

- Договор и израда оперативних планова за наредну 
школску годину 

- Упознавање са саставом одељења првог разреда. 
- Утврђивање опремљености наставним средствима. 
- Примопредаја наставних средстава и сређивање 

учионица и припремних просторија 
- Договор о организацији наставе, изборних и 

факултативних предмета. 
- Организација и реализација допунске наставе. 
-  Планирање родитељских састанака и пријема 

родитеља. 
-  Планирање посета, излета, екскурзије и наставе у 

природи – сарадња са Тимом за уч. излете...   
-  Избор штампе за децу. 
- Планирање стручног усавршавања. 
- Прикупљање података о ученицима, вођење 

педагошке документације и ученичких портфолија 
(континуирано до краја наставне године).  

Чланови, 
стручна 
служба, 

родитељи 

Октобар 
 

- Укључивање у програм  Дечје недеље 
-  Усаглашавање критеријума за вредновање рада 

ученика- описно оцењивање 
-  Превенција и заштита деце у саобраћају. 
-  Превенција и заштита деце од насиља. 
- Планирање амбијенталне наставе. 

Чланови, 
стручна 
служба, 

представнии 
МУП-а 
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- Анализа остварености плана и програма  
(циљева задатака и садржаја васпитно-образовног рада у 
настави и   другим видовима)  и предлагање мера за 
њихово унапређење 

-  Анализа успеха и владања ученика на крају првог 
 квартала 

- Сарадња са Градском библиотеком. 

Новембар 
 

- -Обележавање Дана школе 
- Рад са ученицима  којима је потребна додатна  

подршка  
- Превенција и заштита зуба   
-  Креативнa радионицa -  прављење честитки за   

Божић и  Нову годину    (припрема и размена идеја – 
сарадња са  наставником ликовне културе) 

- Прикупљање истрошених батерија и правилно 
одлагање електронског отпада 

 
Чланови, 
наставник 
ликовне 
културе 

Децембар 
 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 
првог полугодишта. 

- Праћење реализација часова редовне, допунске  
наставе, слободних активности и других активности 
ученика. 

- Превенција и заштита зуба   
- Организовање родитељског састанка поводом 

полугодишта. 
- Превенција и заштита деце од насиља 
- (разговор - анализа напретка и тренутног стања) 
- Припрема, планирање и договор о реализацији 

огледних часова  
-  Организовање прославе Нове године. 
 

Чланови, 
стручна 
служба, 

сарадници из 
Дома здравља 

Јануар 
 

-  Прослава Школске славе Светог Саве 
 

Одељењске 
старешине 

 

Фебруар 
 

- Израда месечних планова рада. 
- Школска такмичења из рецитовања. 
- Припрема за општинска такмичења. 
-  Рад са ученицима  којима је потребна    додатна 

подршка . 
- Креативна радионица: Прављење честитки за 8. 

март – Дан жена (припрема и размена идеја – 
сарадња са наставником ликовне културе). 

 

Чланови 

Март 
 

-  Такмичења из рецитовања. 
-  Анализа постигнутих резултата на такмичењима. 
-  Рад са ученицима  којима је потребна додатна 

подршка  
- Обележавање Дана жена 
-  Креативнa радионицa: Васкрс/Ускрс  

Чланови већа, 
родитељи 

67 
 



Основна школа „Вук караџић“                                                     ______                 Србобран 

- (припрема и размена идеја – сарадња са 
наставником ликовне културе). 

-  Реализација огледних часова 
-  Запажање о посећеним часовима – консултације, 

размена искустава 

Април 
 

- Анализа остварености плана и програма (циљева, 
задатака и садржаја васпитно-образовног рада у 
настави и другим видовима) на крају трећег 
класификационог периода и предлагање мера за 
њихово унапређење 

-  Анализа успеха и дисциплина ученика на крају 
трећег класификационог периода . 

-  Рад са ученицима  којима је потребна додатна 
подршка . 

- Запажање о посећеним часовима – консултације, 
размена искустава 

- Сарадња са Градском библиотеком. 

Чланови, 
стручна 
служба 

Мај 
 

- Рад са ученицима  којима је потребна додатна 
подршка . 

-  Реализација излета и часова у природи – 
амбијентална настава 

-  Месец екологије, активности на нивоу одељења 
 

Чланови 
 

Јун 
 

 
- Израда извештаја о раду стручног актива за  текућу 

школску  годину 
-  Анализа остварености плана и програма (циљева, 

задатака и садржаја  васпитно-образовног рада у 
настави и другим видовима) на крају  II 
полугодишта и предлагање мера за њихово 
унапређење у току наредне године 

-  Анализа успеха и дисциплина ученика на крају II  
полугодишта. 

-  Извештај са посећених семинара и планирање 
даљег стручног усавршавања. 

Чланови, 
стручна 
служба 

 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА  ДРУГОГ РАЗРЕДА  
Време 
реализације САДРЖАЈ        РАДА Реализатор 

Август - 
септембар 
 

-Договор и израда оперативних планова за наредну 
школску годину 
-Договор о организацији наставе, изборних и 
факултативних предмета 
-Организација и реализација допунске наставе 
- Рад са ученицима којима је потребна додатна подршка  
-Планирање родитељских састанака и пријема родитеља 
-Планирање амбијенталне наставе  

Чланови, 
стручна 
служба, 

родитељи, 
представници 

МУП-а 
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-Избор штампе за децу 
-Планирање стручног усавршавања 
-Планирање екскурзије ученика и школе у природи 
-Превенција и заштита деце у саобраћају 
-Прикупљање података о ученицима, вођење педагошке 
документације и ученичких портфолија (континуирано до 
краја наставне године). 
- Реализација пројекта Обука пливања у ЦФК „Врбас“ у 
сарадњи са локалном смаоуправом 

Октобар 
 

- Укључивање у програм Дечје недеље 
- Усаглашавање критеријума за вредновање рада ученика 
-Укључивање у акције на локалном нивоу 
- Рад са ученицима којима је потребна додатна подршка 
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 
класификационог периода 
- Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе 
  

Чланови, 
стручна 
служба, 

 

Новембар 
 

- Активности поводом Дана школе 
- Рад са ученицима којима је потребна додатна подршка 
- Креативна радионица-прављење честитки за Божић и 
Нову годину(припрема и размена идеја-сарадња са 
наставником ликовне културе) 
- Сарадња са Градском библиотеком 

Чланови 
 

Децембар 
 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 
полугодишта. 
- Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе, 
слободних активности 
- Рад са ученицима којима је потребна  додатна подршка  
- Превенција и заштита деце од насиља (разговор-анализа 
напретка и тренутног стања) 
-  Припрема, планирање и договор о реализацији огледних 
часова  
 

Чланови, 
стручна 
служба 

 

Јануар 
 

- Прослава Школске славе – Светог Саве 
 

Одељењске 
старешине 

Фебруар 
 

- Школска такмичења из рецитовања 
- Припрема школског такмичења из математике 
„Мислиша“ 
- Креативна радионица: Прављење честитки за 8. март – 
Дан жена ( припрема и размена идеја- сарадња са 
наставником ликовне културе) 
- Рад са ученицима којима је потребна додатна подршка 

Чланови 
 

Март 
 

- Такмичења из рецитовања 
- Набавка уџбеника за наредну школску годину 
-Обележавање Дана жена 
- Рад са ученицима којима је потребнаа додатна подршка 
- Креативна радионица: Васкрс/ Ускрс ( припрема размена 
идеја-сарадња са наставником ликовнме културе) 

Чланови, 
родитељи 
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- реализација глених часова 

Април 
 

- Анализа остварености плана и програма ( циљева, 
задатака и садржаја образовног-васпитног рада у настави и 
другим видовима) на крају трећег квартала 
- Анализа успеха и дисциплина ученика на крају трећег 
квартала 
- Рад са ученицима којима је потребна додатна подршка 
- реализација огледних часова 
 

Чланови 
 

Мај 
 

- Рад са ученицима којима је потребна додатна подршка 
- Реализација екскурзија и часова у природи 
- Месец екологије - акције 
- Огледни час 

 
Чланови 

Јун 
 

-  Анализа остварености плана и програма( циљева, 
задатака и садржаја васпитно образовног рада у настави и 
другим видовима) на крају школске године 
- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске 
године 
- Извештај посећених семинара и планирање даљег 
стручног усавршавања 

Чланови, 
стручна 
служба 

 
 
 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА  
Време 
реализације САДРЖАЈ        РАДА Реализатор 

Август -  
септембар 
 

- Израда годишњег плана рада                       
- Предлог и усвајање планова рада одељењског 

старешине, сарадње са родитељима 
- Предлог организовања посета, екскурзије, наставе  у 

природи 
- Планирање писмених и контролних задатака 
- Праћење напредовања и постигнућа ученика којима 

је потребно организовати додатну подршку у 
учењу            

- Договор о одржавању родитељских састанака и 
пријема родитеља 

- Прикупљање података о ученицима, вођење 
педагошке документације и ученичких портфолија 
(континуирано до краја наставне године). 

- Реализација пројекта обуке пливања у ЦФК „Врбас“ 
у сарадњи са локалном самоуправом 

Чланови, 
стручна 
служба, 

родитељи 

Октобар 
 

- Активности поводом Дечје недеље 
- Предлози за реализацију огледних часова у 

наредном периоду ( месец март / април ) 

Чланови, 
стручна 
служба 
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- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 
првог тромесечја. 

- Реализација часова редовне, допунске и додатне 
наставе,  

Новембар 
 

-  Идентификација ученика који имају проблеме у 
раду и напредовању,  утврђивање мера за 
побољшање успеха. 

-  Идентификација надарених ученика и утврђивање 
мера за њихову афирмацију. 

- Израда ИОП за ученике из одређених наставних 
предмета       

- Организовање родитељског састанка на крају првог 
квартала 

- Активности поводом Дана школе 

Чланови, 
стручна 
служба, 

родитељи 

Децембар 
 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 
првог полугодишта. 

- Реализација часова редовне, допунске, слободних и 
других активности ученика. 

-  Организовање родитељског састанка поводом 
полугодишта. 

-  Организовање прославе Нове године 
Припрема, планирање и договор о реализацији огледних 
часова  

-  

Чланови, 
психолог 

 

Јануар 
 

- Прослава Школске славе- Светог Саве 
 

Одељенске 
старешине 

Фебруар 
 

- Школска такмичења из рецитовања 
- Припрема школског такмичења из математике 
„Мислиша“ 
- Креативна радионица: Прављење честитки за 8. Март – 
Дан жена ( припрема и размена идеја- сарадња са 
наставником ликовне културе) 
- Рад са ученицима којима је потребна додатна подршка 

Чланови 
 

Март 
 

- Такмичења из рецитовања 
- Набавка уџбеника за наредну школску годину 
-Обележавање Дана жена 
- Рад са ученицима којима је потребна додатна подршка 
- Креативна радионица: Васкрс/ Ускрс (припрема размена 
идеја-сарадња са наставником ликовнме културе) 
- реализација углених часова 
 

Чланови 

Април 
 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег 
квартала. 
- Реализације наставног плана и програма 
- Анализа резултата на такмичењима. 
- Припреме за извођење екскурзије и  наставе у природи 
-Организовање родитељског састанка поводом тромесечја. 

Чланови, 
стручна 
служба 
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Мај 
 

- Извођење екскурзије, школе у природи 
- Подела задужења за израду планова и програма за 
наредну школску годину. 
- Реализација огледних часова 
- Екологија- акција  

Одељенске 
старешине 

Јун 
 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске 
године. 
- Анализа реализације наставног плана и програма. 
-Сумирање резултата ученика на такмичењима и 
предлагање похвала и награда успешним ученицима. 
- Подношење извештаја о изведеним посетама, излетима, 
екскурзијама, амбијенталној настави и настави у природи 
- Извештај о раду одељенског већа, разматрање предлога 
програма рада за наредну школску годину  

Чланови, 
стручна 
служба, 

родитељи 

 
 
 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ  РАЗРЕДА 
Време 
реализације САДРЖАЈ        РАДА Реализатор 

Август - 
септембар 

- Израда и усвајање  програма рада 
- Планирање посета, излета, екскурзија и  наставе у 

природи   
- Доношење  планова рада одељењског старешине, 

сарадње са родитељима-родитељских састанака,  
индивидуалних посета и «отворених врата школе» 

- Пружање додатне подршке ученицима који имају 
тешкоће у укључивању, учествовању или 
напредовању                       

-  Припрема за обележавање Дечје недеље 
- Припрема ликовних радова за конкурсе 
- Планирање амбијенталне наставе 
- Прикупљање података о ученицима, вођење 

педагошке документације и ученичких портфолија 
(континуирано до краја наставне године). 

Чланови, 
стручна 
служба, 

родитељи 

Октобар 
 

- Сарадња са Градском библиотеком 
- Укључивање у програм Дечје недеље                    
- Предлози за реализацију огледних часова у 

наредном периоду ( месец март / април ) 
- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

првог тромесечја. 
- Реализација часова редовне, допунске и додатне 

наставе,  
 

Чланови, 
стручна 
служба 

Новембар 
 

-  Идентификација ученика који имају проблеме у 
раду и напредовању,  утврђивање мера за 
побољшање успеха. 

Чланови, 
родитељи 
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-  Идентификација надарених ученика и утврђивање 
мера за њихову афирмацију. 

- Израда ИОП за поједине ученике из одређених 
наставних предмета       

- Организовање родитељског састанка на крају првог 
квартала 

- Активности поводом Дана школе 

Децембар 
 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 
првог полугодишта 

- Реализација часова редовне, допунске и додатне 
наставе 

- Организовање родитељског састанка поводом 
полугодишта. 

-  Организовање прославе Нове године. 
- Припрема, планирање и договор о реализацији 

угледних часова  
 

Чланови, 
стручна 
служба, 

 

Јануар 
 

- Припреме и обележавање Светог Саве  Одељењске 
старешине 

Фебруар 
 

- Школска такмичења из предмета и области у 
организацији и према киалендару Министарства 

- Припрема школског такмичења из математике 
„Мислиша“ 

- Креативна радионица: Прављење честитки за 8. 
Март – Дан жена ( припрема и размена идеја- 
сарадња са наставником ликовне културе) 

-  Рад са ученицима којима је потребна додатна 
подршка 

Чланови 

Март 
 

- Набавка уџбеника за наредну школску годину 
- Рад са ученицима којима је потребна додатна подршка 
-Обележавање Дана жена 
- Креативна радионица: Васкрс/ Ускрс (припрема размена 
идеја-сарадња са наставником ликовнме културе) 
- Реализација угледних часова 
 

Чланови, 
родитељи 

Април 
 

           
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег 
квартала 
Угледни и огледни часови 

Чланови, 
стручна 
служба, 

 

Мај 
 

Реализација излета и часова у природи 
Месец екологије, акција на нивоу одељења 
Угледни и огледни часови 
 

Чланови 
 

Јун 
 

- Aнализа остварености циљева, задатака и садржаја 
васпитно- образовног рада у настави и другим 
видовима, предлагање мера за њихово 
унапређивање у наредној школској години 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 

Чланови, 
стручна 
служба, 

родитељи 
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школске године 
- Извештај са посећених семинара у току године и 

планирање даљег стручног усаврчавања 
- Извештај о раду одељенског већа, разматрање 

предлога предлога за побољшање рада у наредној  
школској години 

- Подела задужења за израду планова и програма за 
наредну школску годину 

 
 
 
 
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ПЕТОГ  РАЗРЕДА  
 
Време 
реализације САДРЖАЈ        РАДА Реализатор 

 
 
 
Септембар 

 

-Усвајање плана и програма  свих облика образовно-
васпитног рада: 
редовне наставе,  допунске и додатне наставе 
- програма одељенског старешине и одељенске 
заједнице, програма сарадње са  родитељима 
- план посета, излета и екскурзија 
- распореда писмених провера знања (писмених 
задатака, писаних и контролних вежби) 
-Набавка уџбеника за рад наставника, неопходног 
прибора, приручника, збирки, вежби... 
-Прикупљање података о ученицима, вођење педагошке 
документације и ученичких портфолија (континуирано 
до краја наставне  - школске године). 
 

Чланови, 
стручна 
служба, 

родитељи 

Октобар 
 

- активности за Дечију недељу 
- сарадња са родитељима 
- анализа адаптације ученика на предметну наставу 
- анализа успеха и дисциплине на крају првог квартала 
- мере за побољшање успеха 

Чланови, 
стручна 
служба, 

родитељи 

Новембар  -  Идентификација ученика који имају проблеме у 
раду и напредовању,  утврђивање мера за 
побољшање успеха. 

-  Идентификација надарених ученика и утврђивање 
мера за њихову афирмацију. 

- Израда ИОП за поједине ученике из одређених 
наставних предмета       

- Организовање родитељског састанка на крају 
првог квартала 

- Активности поводом Дана школе 

Чланови, 
стручна 
служба, 

родитељи 

Децембар  
 

- Анализа успеха и дисциплине на крају првог 
полугодишта 
- Организација допунске и додатне наставе у току 

Чланови, 
стручна 
служба 
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распуста 
Јануар  - прослава Светог Саве Одељењске 

старешине 
Фебруар  - Анализа реализације свих видова образовно-васпитних 

активности и предлог мера за ефикаснију реализацију 
-Организација припрема за школска такмичења 
Припрема школског такмичења из математике 
„Мислиша“ 
 

Чланови, 
стручна 
служба, 

родитељи 

Март  - Посета позоришту, биоскопу, изложби... 
-  Припрема и реализација општинских такмичења 
-Сарадња са родитељима чија деца имају проблеме у 
учењу или понашању 

Чланови, 
родитељи 

Април  - Анализа успеха и дисциплине на крају трећег квартала 
- Анализа образовно-васпитног рада и предлози за     
побољшања 
- Договор о организацији екскурзије  

Чланови, 
стручна 
служба, 

родитељи 
Мај 

 
- Реализација једнодневне екскурзије 
- Праћење и анализа успеха на такмичењима 

Чланови 
 

Јун  - Анализа  образовно-васпитног рада 
- Анализа успеха и дисциплине на крају школске године 
- Предлог за похвале, награде и васпитно-дисциплинске 
мере 
- У случају потребе формирање комисије за поправне 
испите 

Чланови, 
стручна 
служба, 

родитељи 

Август  - резултати поправних испита 
- утврђивање коначног успеха одељења 

Чланови, 
стручна 
служба, 

родитељи 
 
 
 

       ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ШЕСТОГ РАЗРЕДА               
Време 
реализације                   САДРЖАЈ        РАДА Реализатор 

Септембар 
 

- Набавка уџбеника за рад наставника, неопходног 
прибора, приручника, збирки, вежби... 
- Утврђивање планова рада у редовној, допунској, додатној 
настави и слободним активностима. 
- Одређивање дестинација за посете, екскурзије, излете.... 
- Упознавање са бројним стањем (променама) у одељењу 
- Договор о одржавању родитељских састанака и пријема 
родитеља 
-Прикупљање података о ученицима, вођење педагошке 
документације и ученичких портфолија (континуирано до 
краја наставне  - школске године). 
 

Чланови, 
стручна 
служба, 

родитељи 
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Октобар 
 

- активности за Дечију недељу 
- сарадња са родитељима 
- анализа рада ученика на новим  предметима 
- анализа успеха и дисциплине на крају првог квартала 
- евалуација ИОП-а 
- мере за побољшање успеха- Набавка уџбеника за рад 
наставника, неопходног прибора, приручника, збирки, 
вежби... 
- Утврђивање планова рада у редовној, допунској, додатној 
настави и слободним активностима. 
- Одређивање дестинација за посете, екскурзије, излете.... 
- Упознавање са бројним стањем (променама) у одељењу 
- Договор о одржавању родитељских састанака и пријема 
родитеља 
-Прикупљање података о ученицима, вођење педагошке 
документације и ученичких портфолија (континуирано до 
краја наставне  - школске године). 
 

Чланови, 
стручна 
служба, 

родитељи 

Новембар 
 

-Идентификација ученика који слабије напредују у раду и 
утврђивање мера за побољшање успеха. 
- Идентификација надарених ученика и утврђивање мера 
за њихову афирмацију. 
-Организовање родитељског састанка поводом квартала.  
-Активности поводом Дана школе 

Чланови 

Децембар 
 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 
полугодишта. 
- Евалуација ИОП-а 
- Реализација часова редовне, допунске и додатне наставе, 
слободних активности, секција и других активности 
ученика у току зимског распуста 
-Организовање родитељског састанка поводом 
полугодишта. 
- Организовање прославе Нове године. -Идентификација 
ученика који слабије напредују у раду и утврђивање мера 
за побољшање успеха. 
- Идентификација надарених ученика и утврђивање мера 
за њихову афирмацију. 
-Организовање родитељског састанка поводом квартала.  
-Активности поводом Дана школе 

Чланови 

Јануар 
 

- Припреме за прославу и прослава Светог Саве. Одељењске 
старешине 

Фебруар 
 

- Припрема ученика за такмичења, упознавање са 
распоредом такмичења и реализација школских такмичења 
-Припрема школског такмичења из математике 
„Мислиша“ 
- Сарадња са родитељима чија деца изостају са наставе. 

Чланови 
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Март 
 

- Анализа успешности рада ученика у ваннаставним 
активностима. 
- Мотивација ученика и распоред школских и општинских 
такмичења. 
-Реализација општинских такмичења 
- Избор метода рада и активности ученика ради подизања 
квалитета наставе и ефикасности часова. 
- Анализа ефикасности допунске наставе.  

Чланови 

Април 
 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег 
квартала. 
- Анализа реализације наставног плана и програма. 
- Анализа резултата на такмичењима. 
- Припреме за извођење екскурзије. 
- Организовање родитељског састанка поводом квартала 

Чланови, 
стручна 
служба 

Мај 
 

- Извођење екскурзије. 
- Подела задужења за израду планова и програма за 
наредну школску годину. 
 

Одељењске 
старешине 

Јун 
 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају наставне  
године. 
-Формирање комисије за поправне испите 
- Анализа реализације наставног плана и програма. 
-Сумирање резултата ученика на такмичењима и 
предлагање похвала и награда успешним ученицима. 
 
- Извештавање о изведеним посетама, излетима и 
екскурзији 
- Извештај о раду одељенског већа, разматрање предлога 
програма рада за наредну школску годину  

Чланови, 
стручна 
служба, 

родитељи 

                                                                                                      
               
 
                             
 

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА СЕДМОГ РАЗРЕДА 
Време 
реализације 

Садржај рада Реализатор 

Септембар 
 

- Утврђивање планова рада у редовној, допунској, додатној 
настави и слободним активностима 
-Евидентирање ученика и израда програмских садржаја за 
додатну и допунску наставу. 
-Утврђивање распореда песмених провера знања (писмених 
задатака,  контролних вежби, тестова) 
- Планирање  екскурзије, излета ... 
- Набавка уџбеника за рад наставника, неопходног прибора, 
приручника, збирки, вежби ... 
-Прикупљање података о ученицима, вођење педагошке 
документације и ученичких портфолија (континуирано до 

Чланови, 
стручна 
служба, 

родитељи 
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краја наставне  - школске године). 

Октобар 
 

- Активности поводом  Дечије недеље 
- Сарадња са родитељима 
- Анализа рада ученика на новим  предметима 
- Анализа успеха и дисциплине на крају првог квартала 
- Евалуација ИОП-а 
- Мере за побољшање успеха 
 

Чланови, 
стручна 
служба, 

Новембар 
 

-Анализа резултата васпитно образовног рада и 
остварености фонда часова и планираних садржаја на  крају 
првог квартала  
-  Начини превазилажења проблема код ученика – одељења.  
-Активности поводом Дана школе 

Чланови 

Децембар 
 
 

-Анализа резултата васпитно образовног рада ( успеха и 
дисциплине ученика на крају полугодишта) и остварености 
фонда часова и планираних садржаја на крају првог  
полугодишта  
-Активности на обележавању новогодишњих празника 
-Активности на припреми за такмичење и рад на часовима 
додатне наставе 
-Ангажовање ученика у ваннаставним активностима- 
секција, допунски рад  
-Распоред реализације ваннаставних активности у току 
зимског распуста  
-Активности на обележавању новогодишњих празника 
 

Чланови, 
стручна 
служба, 

родитељи 

Јануар 
 

  
- Припрема ученика на обележавању школске славе Свети 
Сава 

Одељењске 
старешине 

Фебруар 
 

-Припрема ученика за такмичење и упознавање са 
распоредом такмичења. 
-Припрема школског такмичења из математике „Мислиша“ 
- Сарадња са родитељима чија деца изостају са наставе. 
- Мотивисање ученика за креативно изражавање кроз рад 
секција 

Чланови 

Март 
 

- Анализа успешности рада ученика у ваннаставним 
активностима  
- Мотивација ученика и распоред школских и општинских 
такмичења. 
-Реализација општинских такмичења 
- Избор метода рада и активности ученика ради подизања 
квалитета наставе и ефикасности редовних часова. 
- Анализа ефикасности организације и реализације допунске 
наставе  

Чланови 

Април 
 

-Анализа резултата васпитно образовног рада и 
остварености фонда часова и планираних садржаја на крају 
трећег квартала 
- Анализа корелације резултата на такмичењима и додатне 

Чланови, 
стручна 
служба, 

 

78 
 



Основна школа „Вук караџић“                                                     ______                 Србобран 

наставе 

Мај 
 

- Подела задужења за израду планова и програма за наредну 
школску годину 
- Запажање карактеристичних проблема у одељењу и мере 
за превазилажење. 

Чланови 
 
 

Јун 
 

- Анализа успеха и дисциплине ученика на крају наставне  
године. 
-Сумирање резултата ученика на такмичењима и 
предлагање похвала и награда успешним ученицима. 
 
 
-Формирање комисије за поправне испите 
- Анализа реализације наставног плана и програма. 
- Извештавање о изведеним посетама, излетима и екскурзији 
- Извештај о раду одељенског већа, разматрање предлога 
програма рада за наредну школску годину  

Чланови, 
стручна 
служба, 

родитељи 

 
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ОСМОГ  РАЗРЕДА 

 
Време 
реал. 

Садржај рада Реализатор 

Септембар 
 

- Утврђивање планова рада у редовној, допунској, додатној 
настави и слободним активностима 
-Евидентирање ученика и израда програмских садржаја за 
додатну и допунску наставу. 
-Утврђивање распореда песмених провера знања (писмених 
задатака,  контролних вежби, тестова) 
- Планирање  екскурзије, излета ... 
- Набавка уџбеника за рад наставника, неопходног прибора, 
приручника, збирки, вежби ... 
-Прикупљање података о ученицима, вођење педагошке 
документације и ученичких портфолија (континуирано до 
краја наставне  - школске године) 
 

Чланови, 
стручна 
служба, 

родитељи 

Октобар 
 

-Ппланирање и реализација активности поводом Дечије 
недеље 
- Сарадња са родитељима 
- Анализа рада ученика на новим  предметима 
- Анализа успеха и дисциплине на крају првог квартала 
- Предлагање мера за побољшање успеха 

Чланови, 
стручна 
служба, 

 

Новембар 
 

-Анализа резултата васпитно образовног рада и 
остварености фонда часова и планираних садржаја на I 
класификационом периоду 
- Укључивање ППС, родитеља и одељенског сатрешине у 
превазилажењу проблема код ученика – одељења.  
Активности поводом Дана школе 

Чланови, 
стручна 
служба, 

родитељи 

Децембар 
 

-Анализа резултата васпитно образовног рада ( успеха и 
дисциплине ученика ) 

Чланови, 
стручна 
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  и остварености фонда часова и планираних садржаја на 
крају првог  полугодишта 
-Евалуација ИОП-а 
-Активности на припреми за такмичења 
-Ангажовање ученика у ваннаставним активностима- 
анализа 
-Посета сајму образовања «Путокази» 
-Распоред реализације ваннаставних активности у току 
зимског распуста  
-Активности на обележавању новогодишњих празника 
-Евалуација ИОП-а 

служба, 
родитељи 

Јануар 
 

- Припрема ученика на обележавању школске славе Свети 
Сава 
 

 
Одељенске 
старешине 

Фебруар 
 

- Припрема ученика за такмичење и упознавање са 
распоредом такмичења. 
- Припрема школског такмичења из математике „Мислиша“ 
 
- Сарадња са родитељима чија деца изостају са наставе. 
 Мотивисање ученика за креативно изражавање кроз рад 
секција 

 
Чланови, 

 

Март 
 

 Анализа успешности рада ученика у ваннаставним 
активностима и успешност на такмичењима из предмета и 
вештина 
- Избор метода рада и активности ученика ради подизања 
квалитета наставе и ефикасности редовних часова. 
- Анализа ефикасности допунске наставе 

Чланови 

Април 
 

 Анализа резултата васпитно образовног рада и 
остварености фонда часова и планираних садржаја на III 
класификационом периоду текуће школске године 
- Анализа корелације резултата на такмичењима и додатне 
наставе 

Чланови, 
стручна 
служба, 

родитељи 

Мај 
 

 
 -Прикупљање и провера документације неопходне за упис у 
средњу школу 
-Анализа припрема за полагање завршног испита и 
организовање часова припремне наставе по завршетку 
наставне године 
 

Чланови 

Јун 
 

-Анализа резултата васпитно образовног рада ( успеха и 
дисциплине ученика на крају наставне  године) 
-Сумирање резултата ученика на такмичењима и 
предлагање похвала и награда успешним ученицима. 
-Предлагање ученика за посебне дипломе и Вукову диплому 
- Предлагање и избор ученика - ђака генерације 
-Формирање комисије за поправне испите 
- Анализа реализације наставног плана и програма. 
- Извештавање о изведеним посетама, излетима и екскурзији 

Чланови, 
стручна 
служба, 

родитељи 
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 -Сређивање педагошке документације и евиденције за крај 
школске године 
- Извештај о раду одељенског већа 
 

Одељењске 
старешине 

 
 
 

ПЛАН  РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 
 

На почетку школске године директор школе утврђује поделу одељењских старешинстава. У 
првом циклусу одељењски старешина је наставник разредне наставе који реализује наставу у 
том одељењу. У другом циклусу одељењски старешина се бира   из реда наставника који изводе 
наставу у одељењу којем ће бити одељењски старешина. 

 
Послови одељењског старешине су: 
 

     -     израда планова рада 
- проналажење најпогоднијег облика за развијање здравог одељењског колектива, 
- старање о правилном васпитању ученика; 
- помоћ у раду одељењске заједнице; 
- вођење и учествовање у појачаном васпитном раду са ученицима код којих је то 

потребно;  
- Обавештавање родитеља и укључивање у појачани васпитни рад; 
- Учешће у изради и реализацији индивидуалних образовних планова за ученике код којих 

се утврди потреба за тим радом; 
- старање о реализацији наставе; 
- пружање помоћи ученицима приликом одлучивања о укључивању у слободне, 

ваннаставне активности; 
- саветовање са предметним наставницима ради побољшања успеха и дисциплине 

одељења; 
- реализација сарадње са родитељима кроз индивидуалне консултације и родитељске 

састанке, обавештавање родитеља о редовности похађања наставе; 
- одржавање часова одељењског старешине; 
- изрицање усмених и писмених васпитних и васпитно – дисциплинских мера; 
- утицај на ученике при формирању културних, хигијенских, радних и других навика; 
- сопственим примером утиче на целокупни развој личности ученика; 
- уредно и благовремено води педагошку евиденцију и документацију одељења;  
- достављање извештаја, анализа и осталих података о раду одељења потребних за израду 

планова и извештаја о раду школе. 
План рада одељењског старешине на ЧОС-у налази се у Прилогу Дневника рада у сваком 
одељењу од првог до осмог разреда.  
 
Препоручени садржаји за рад на ЧОС-у налазе се у овом документу у оквиру наслова РАД 
НА ЧАСУ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ. 
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СТРУЧНА ВЕЋА, СТРУЧНИ АКТИВИ  И ТИМОВИ 
 

    Један од облика стручног усавршавања наставника реализоваће се и кроз рад стручних 
већа у школи, као и на нивоу општине. За ову школску  годину планиран је рад стручног већа за 
разредну наставу, као и више стручних већа за области предмета, а чине их наставници који 
изводе наставу из групе сродних предмета.  
 
 
 

ПЛАНОВИ  РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА 
 
Планирање и програмирање рада стручних већа 
 
- Израда годишњег плана и програма (припрема, израда, усвајање) 
- Израда месечних планова и програма 
- Непосредно планирање и програмирање васпитно-образовног рада 
 
Организационо – техничка питања 
- Договор о времену одржавања састанака, писмених и контролних задатака 
- Набавка учила и њихово одржавање 
 
Реализација образовно-васпитног рада 
1. Редовна настава 
- Утврђивање критеријума оцењивања 
- Разрада образовних циљева и задатака о нивоу знања ученика 
- Утврђивање образовних стандарда за поједине категорије ученика 
 Осмишљавање структуре часа 
- Проналажење мотивационих поступака за постизање бољих 
васпитних и образовних резултата 
- Откривање узрока неуспеха ученика и разлика у 
критеријумима  у истим одељењима сродних предмета 
- Анализа периодичних резултата рада 
- Коришћење мултимедијалне учионице према договору 
 
2. Додатна настава 
- Дефинисање критеријума за индентификовање обдарених ученика 
- Дидактичко-методичко осмишљавање рада са обдареним ученицима 
- Утврђивање критеријума за тестове и контролне задатке 
 
3. Допунска настава 
- Утврђивање индикатора за откривање неуспеха у појединим предметима 
- Дидактичко-методичко осмишљавање допунског рада 
- Израда образовних стандарда које могу да постигну одређени ученици 
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- Избор облика и метода рада који одговарају овим ученицима 
- Праћење емоционалног и социјалног развоја неуспешних ученика 
 
4. Слободне активности 
- Утврђивање критеријума за избор ученика у секције 
- Упознавање ученика са програмом секција 
- Дидактичко-методичко осмишљавање рада 
- Остваривање сарадње са другим активима, стручним сарадницима и сл. 
 
Сарадња са другим стручним већима 
- Утврђивање корелације међу сродним садржајима програма 
- Усклађивање распореда одржавања писмених провера знања 
- Договарање о заједничком програму стручног усавршавања 
- Сарадња са стручним сарадницима 
- Сарадња са стручним друштвима и факултетима 
 
Стручно усавршавање 
1. Уже стручно усавршавање 
- Обрада тема везаних за струку или наставни предмет 
- Дидактичко-методичко усавршавање 
- Психолошко-педагошко усавршавање 
2. Аналитичко истраживачки рад 
- Истраживање неуспеха у савладавању школског градива 
- Испитивање ефикасности појединих облика и метода рада  
- Организовање угледних и огледних часова и коришћење мултимедијалне учионице 
- Евалуација постигнућа ученика у зависности од степена коришћења 
мултимедијалне учионице ( просторија медијатеке) 
 
Праћење резултата рада стручних већа 
- Израда инструмената 
- Израда периодичних извештаја 
- Давање критичних осврта на рад стручних већа и предлагање мера за 
унапређивање њихове програмске оријентације. 
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У школи постоји 10 стручних већа, а њихова структура је дата у табели која следи. 
 
Стручно веће Председник/ци Чланови 

Стручно веће за разредну  
наставу 

Снежана Остојић 
Александра Лазић 

Весна Тодоровић 
 Милица Марић  
 Наташа Жикић 
 Љубица Попглигорин 
Јулка Миросављевић 
Снежана Џамбас 
Марина Чаленић 
Јована Јовичић 

Стручно веће за српски 
језик 

Наташа Мркшић 
 

Драгана Чокић 

Стручно веће  за страни 
језик 

Милена Вукићевић 
 

Аријана Војкић 
Нина Рабинчук 
Лазар Трајковић 
Мелинда Тот Мориц 

Стручно веће за 
математику Дејана Цвјетковић Милица Лукић 

Стручно веће за 
биологију,физику и 
хемију 

Љиљана Пејаков  

Иван Бајин 
Милош Гарабандић 
Исидора Радованов 
 

Стручно веће за техничко и 
инфор. 
образовање и информатику и 
рачунар. 

Жељко Васић 

 
Синиша Фехер 
Милица Радоњић 
 

Стручно веће за историју 
и географију Ружица Милић 

 
Лазо Гверо 

Стручно веће за физичко 
васпитање   

Борислав Станаћев 
 

 
Слободан Ракић 

Стручно веће за музичку 
и ликовну  културу 

Александра Шунтић 
 

 
Јелена Поповић 
Сава Трифуновић 
 

Стручно веће за рад са 
ученицима са сметњама у 
развоју у посебним 
одељењима 

Теодора Делић 
 

 
Борислав Станаћев  
Јелена Јоргић 
Бојана Нићин 
Лидија Петровић 
Теодора Ристановић 
Софија Бачак 
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Основна концепција рада стручних већа је укључивање сваког наставника у теоретски и 
практични рад из његове уже специјалности.  Стручна већа ће на почетку школске године у 
фази планирања наставног рада имплементирати образовне стандарде по наставним 
предметима и разредима. Сва већа сачињавају своје планове и програме за текућу школску 
годину. О раду стручних већа водиће се одговарајућа документација, а за рад стручних већа 
одговорни су председници.  У току школске године одржаће се по четири, а по потреби и више 
седница. 

 
ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ  

 
Руководилац/ председник стручног актива: Александра Лазић и Снежана Остојић 

 
Редни 
број 

 

 
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

Време 
реализ. 

Реали-
затори 

Методе  
рада 

1. - Избор руководства Актива учитеља школе 
-Доношење глобалног годишњег плана васп.-
обр. рада по предметима  
-Израда месечних оперативних планова 
васп.-обр. рада  
-Идентификација ученика са потешкоћама у 
развоју 
-Индивидуални план подршке 
-Договор о стратегијама подршке за 
инклузивно образовање 
-Примена образовних стандарда постигнућа 
за крај првог циклуса обавезног образовања 
-Вођење педагошке документације 
-Портфолио ученика и наставника 
-Лични план стручног усавршавања у 
установи и ван установе 
-Договор о спровођењу међусобних посета 
часова 
-Планирања допунске, додатне наставе и 
слободних активности 
-Договор о реализацији изборних  наставних 
предмета 
-Доношење плана употребе постојећих, 
набавка потребних наставних средстава и 
дидактичког материјала за реализацију васп.-
обр. рада за 1.полугодиште текуће школске 
године 
-Припрема и реализација пријема првака 
-Договор о начину рада (СМЕНЕ, 
РАСПОРЕД УЧИОНИЦА...) 
- Припрема и реализација пројекта обуке 
пливања за ученике 
-Избор штампе за ученике 

VIII, 
IX, 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сви 
чланови 

већа 
стр.служба 

Излагање 
Дискусија 
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-Усвајање програма наставе у природи и 
екскурзије 
-Сарадња учитеља IV разреда са 
наставницима и разредним старешинама V 
разреда 
-Обележавање Дечје недеље у октобру 
- Наставак спровођења програма „Покренимо 
нашу децу“ ( током целе школске године) 

2.  
-Утврђивање критерија и инструментарија за 
процену успешности ученика у усвајању 
наставних садржаја 
-Разматрање предлога и закључака 
одељењских већа који се односе на 
побољшање резултата васп.-обр. рада у 
2.кварталу 
-Распоред за коришћење мале спортске сале 
на часовима физичког васпитања 
-Подела задужења и организационе припреме 
за прославу Дана школе,  Јесење изложбе и 
Новогодишње  изложбе 
-Припреме за учешће у школској приредби-
ученици другог и четвртог разреда 
-Присуствовање семинарима  
-Угледни час (анализа) 

XI 

Сви 
чланови 

већа 
 

Излагање 
Дискусија 

3. -Анализа успешности реализације 
планираних задатака у васп.-обр. раду  за 1. 
полугодиште 
-Анализа остварене сарадње са родитељима и 
њеног утицаја на резултате у васп.-образ. 
раду 
-Организационе припреме за учешће у 
школској слави Свети  Сава 
-Зимски сусрети учитеља у организацији 
Друштва учитеља Новог Сада 

XII 

Сви 
чланови 

већа 
 

Излагање 
Дискусија 

4. -Анализа успешности реализације 
планираних задатака васп.-обр. рада  
-Разматрање предлога и закључака 
одељењског већа који се односе на 
побољшање резултата васп.-обр. рада до 
краја 2. полугодишта 
-Aнализа ефеката сарадње Актива са 
педагошко-психолошком службом школе 
-Индивидуално праћење напредовања 
ученика 
-Мерење брзине, технике и квалитета читања 
-Организационе припреме за обележавање 
дана планете Земље 

IV 

Сви 
чланови 

већа 
 

Излагање 
Дискусија 
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-Припреме за извођење екскурзије и наставе 
у природи 
-Подела задужења и организационе припреме 
за изложбу радова у Цветној недељи поводом 
ускршњих празника 
-Угледни час (анализа) 
-Припреме за учешће у школској приредби-
ученици првог и трећег разреда 
                                

5. -Анализа успешности реализације 
планираних задатака васп.-обр. рада  
-Евалуација ИОП-а 
-Анализа успешности извођења екскурзије и 
наставе у природи 
-Анализа резултата остварених увођењем 
иновација у настави 
-Угледни час (анализа) 
-Анализа резултата рада стручног Актива у 
текућој школској години са циљем његовог 
иновирања у наредној школској години 
 

VI 

Сви 
чланови 

већа 
стр.служба 

Излагање 
Дискусија 

 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

 
РЕДНИ 
БРОЈ 

САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОР 

1. Организационо – материјални услови 
1. Избор руководиоца већа август чланови већа 
2. Израда и усвајање програма рада август члан већа и 

руководилац 
3. Анализа новина у наставном плану 

и програму и методичким 
упутствима у шестом разреду 

август члан већа и 
руководилац 

4. Израда списка потребне литературе 
и наставних средстава 

август члан већа и 
руководилац 

5. Анализа задужења наставника и 
интерно померање 

август члан већа и 
руководилац 

6. Избор теме и вида стручног 
усавршавања уз 
одређивање носиоца послова 

август, септембар члан већа и 
руководилац 

7. Договор о учешћу на такмичењима, 
смотрама,  
колонијама, манифестацијама... 

током  школске 
године  

члан већа и 
руководилац 

8. Сарадња са другим већима, 
активима и тимовима 

током  школске 
године 

члан већа и 
руководилац 

2. Организациона питања реализације плана и програма образовно - 
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васпитног рада 
1. Усаглашавање глобалних и 

месечних планова рада 
август, септембар члан већа и 

руководилац 
2. Израда програма рада секција август, септембар члан већа и 

руководилац 
3. Договор о начину реализацији 

додатне и допунске наставе 
током  школске 
године 

члан већа и 
руководилац 
 
 
 

3. Унапређење образовно – васпитног рада 
1. Договор о праћењу и вредновању 

рада ученика и израда инструмената 
за процену ученичких постигнућа, - 
израда теста знања из 
граматике,анализа и вредновање 
добијених резултата, израда 
иницијалних тестова 
 

септембар, 
децембар, јануар, 
мај и јун 

члан већа и 
руководилац 

2. Уједначавање критеријума 
оцењивања 

септембар и 
класификациони 
период 

члан већа и 
руководилац 

3. Размена искустава у области 
унапређења наставе,  коришћењу 
наставних средстава, изради 
дидактичког материјала 

током  школске 
године 

члан већа и 
руководилац 

4. Анализа редовности похађања 
наставе и постигнућа ученика 

класификациони 
период 

члан већа и 
руководилац 

5. Анализа постигнућа ученика на 
такмичењима,смотрама ... 

током  школске 
године 
 

члан већа и 
руководилац 

6. Анализа рада Стручног већа јун, август члан већа и 
руководилац 

7. Унапређивање рада у области 
ваннаставних 
активности - договор о планирању, 
реализацији и анализа активности 
по ШРП –у: Дан школе, Савиндан, 
Вече младих песника и Читалачки 
маратон. 
 

новембар, јануар, 
јун 

члан већа и 
задужени 
наставници по  
сродним 
активима и 
тимовима 

8. Предлог ученика на крају осмог 
разреда за доделу посебних 
диплома и похвалница из области 
српског језика. 

мај члан већа и 
руководилац 

9.  Анализа резултата на пробном 
тесту за малу матуру 

март члан већа и 
руководилац 

10. Избор уџбеника за школску фебруар члан већа и 
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2020/2021. годину руководилац 
4. Стручно усавршавање 

1. Учешће на семинарима које 
организује Министарство просвете 
и спорта  

током  школске 
године 
 

члан већа и 
руководилац 

 
 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 
 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОР МЕТОДЕ 
РАДА 

1. Доношење плана и 
програма Стручног 
већа 

септембар чланови већа дискусија 

2. Доношење глобалних 
и оперативних 
планова 

септембар чланови већа дискусија 

3. Доношење плана и 
програма допунске и 
додатне наставе 

септембар чланови већа дискусија 

4. Изношење личних 
планова стручног 
усавршавања 
наставника  

септембар чланови већа дискусија 

5. Могућност 
корелације у настави 
енглеског и немачког 
језика 

новембар чланови већа дискусија 

6. Анализа резултата 
иницијалних тестова 

новембар чланови већа дискусија 

7. Приказ приручника новембар члан већа излагање 
8. Припрема ученика за 

такмичење 
јануар чланови већа дискусија 

9. Приказ научног 
чланка 

јануар Милена 
Вукићевић 

излагање 

10. Договор око 
организације 
школског такмичења 

јануар чланови већа дискусија 

11. Анализа резултата 
такмичења 

март чланови већа дискусија 

12. Приказ дидактичког 
материјала 

март члан већа излагање 

13. Анализа рада 
стручног већа  

мај чланови већа дискусија 

14. Анализа одржаних мај чланови већа дискусија 
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огледних часова 
15. Анализа рада 

допунске и додатне 
наставе 

мај чланови већа дискусија 

16. Анализа рада 
слободних 
активности 

мај чланови већа дискусија 

 
 
 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА MATEMATИKE 
 
РЕДНИ 
БРОЈ 

САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОР МЕТОДЕ 
РАДА 

1. Доношење плана и 
програма Стручног 
већа 

септембар чланови већа дискусија 

2. Доношење глобалних 
и оперативних планова 

септембар чланови већа дискусија 

3. Доношење плана и 
програма допунске и 
додатне наставе 

септембар чланови већа дискусија 

4. Изношење личних 
планова стручног 
усавршавања 
наставника  

септембар чланови већа дискусија 

5. Припрема ученика за 
такмичење 

јануар чланови већа дискусија 

6. Анализа резултата 
такмичења 

март чланови већа дискусија 

 Анализа рада 
допунске и додатне 
наставе 

мај чланови већа дискусија 

7. Анализа рада стручног 
већа  

мај чланови већа дискусија 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 
 



Основна школа „Вук караџић“                                                     ______                 Србобран 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 
. 
 

РЕДНИ 
БРОЈ 

САДРЖАЈ РАДА ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕАЛИЗАТОР МЕТОДЕ 
РАДА 

1. Доношење плана и 
програма стручног 
већа 

септембар чланови већа дискусија 

2. Могућност 
корелације са 
другим активима 

септембар чланови већа дискусија 

3. Доношење плана и 
програма 
слободних 
активности 

септембар чланови већа дискусија 

4. Изношење личних 
планова стручног 
усавршавања 
наставника 

септембар чланови већа дискусија 

5. Учешће у 
културним 
свечаностима 
школе 

октобар чланови већа и 
чланови већа 
српског језика 

дискусија 

6. Дан школе-
приредба 

Новембар - II - Практичан 
рад 

7. Полугодишња 
анализа рада већа 

Децембар  Чланови већа дискусија 

8. Светосавска 
приредба  

јануар чланови већа 
музичке 
културе и 
српског језика 

Практичан 
рад 

9. Припрема за 
ликовне конкурсе 

Фебруар/март Чланови већа дискусија 

10. Припрема 
годишњег 
концерта хора 

Април/мај Чланови већа Практичан 
рад 

11. Предлагање 
ученика 8.р.за 
посебне дипломе 

мај Чланови већа дискусија 

12. Анализа одржаних 
огледних и 
угледних часова 

мај чланови већа дискусија 

13. Учешће хора на 
фестивалу „Hearts 
in Harmony“ 

јун Чланови већа Практичан 
рад 

14. Годишња анализа 
рада стручног већа 

јун чланови већа дискусија 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ 
 

Први састанак - септембар 
дневни ред : 1.Усклађивање плана и програма, као и плана додатне, допунске и секције из 
историје и географије. 
                      2.Усклађивање критеријума формативног оцењивања и предлози тема за пројектну 
наставу на основу. 
                      3.Усклађивање активности-додатне,секције и допунске наставе 
                      4. План стручног усавршавања-Годишњи план усавршавања наставника 
Други састанак- октобар 
дневни ред: 1.Анализа успеха ученика из географије и историје на крају првог тромесечја 
                     2.Разматрање теме  за заједничку секцију поводом дана школе 
  
Трећи састанак-децембар 
дневни ред:  1.Анализа успеха из историје и географије на крају првог полугодишта 
                     2.Разматрање теме  за заједничку секцију поводом дана Светог Саве -школске славе 
                     3.Припрема критеријума за школско такмичење из историје и географије 
                     4. Анализа педагошке документације  
 
Четврти састанак-март/април 
дневни ред: 1.Анализа успеха из историје и географије на крају трећег квартала 
                    2.Анализа резултата са школског такмичења 
 
Пети састанак- јун 
дневни ред: 1.Анализа успеха ученика из историје и географије на крају школске године 2019-
2020. 
                    2.Анализа и сумирање прикупљених бодова  приликом стручног усавршавања 
                    3.Евалуација реализованог плана 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ХЕМИЈУ, ФИЗИКУ И БИОЛОГИЈУ 
 

Редни 
број 

седнице 
ДНЕВНИ РЕД Време 

одржавања Реализатори 

1. 

1. Конституисање стручног већа за биологију, хемију 
и физику. 
2. Именовање координатора. 
3. Избор записничара. 
4. Доношење плана рада за текућу школску годину. 

септембар чланови 
већа 

2. 

1. Усклађивање плана и програма редовне наставе. 
2. Усклађивање плана и програма додатне и допунске 
наставе као и секције из биологије, физике и хемије. 
3. Усклађивање критеријума оцењивања на основу 
стандарда постигнућа. 
4. Израда плана рада припреме ученика осмог 
разреда за полагање завршног испита. 
5. План стручног усавршавања. 

септембар чланови 
већа 

3. 

1. Анализа успеха ученика из биологије, физике и 
хемије на крају првог тромесечја. 
2. Оспособљавање информатичке учионице у циљу 
извођења виртуелних огледа. 

октобар чланови 
већа 

4. 

1. Анализа успеха ученика из биологије, физике и 
хемије на крају првог полугодишта. 
2. Припрема критеријума за школско такмичење из 
биологије, физике и хемије и планирање организације 
такмичења. 

децембар чланови 
већа 

5. 

1. Анализа успеха из биологије, физике и хемије на 
крају трећег квартала. 
2. Анализа резултата са школског такмичења. 
3. Посета предузећу «Реахем» 
4. Посета Водоводу ЈКП «Градитељ» Србобран 

март,апри
л 

чланови 
већа 

6. 

1. Анализа успеха из биологије, физике и хемије на 
крају школске  године. 
2. Анализа резултата са такмичења на општинском и 
вишим нивоима. 
 

јун чланови 
већа 

7. 

1. Анализа резултата остварених на завршном 
испиту. 
2. Анализа учешћа наставника у програмима 
стручног усавршавања. 
3. Анализа рада стручног већа у протеклој 
школској години. 
4. Конституисање већа и избор координатора за 
наредну школску годину. 

август чланови 
већа 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА  
ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА, ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ И 

ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА 
- школска 2019/2020 година – 

 
 На седници Наставничког већа, одржаној 10. септембар 2019. године, 
за председника стручног актива информатике и рачунарства, технике и 
технологије и техничког и информатичког образовања именован је Жељко 
Васић.  

Стручни актив чине: Милица Радоњић, Мирослав Фехер и Жељко Васић. 

време 
реализације  садржај рада реализатор 

Септембар 

 
- Извештај о раду Стручног већа за 2018/2019. 
- Предлог и усвајање плана рада већа за 

2019/2020, 
- Планирање редовне наставе и секција, 
- Предлог за набавку наставних средстава, 
- Договор о корелацији са другим предметима, 
- Анализа иницијалних тестова. 

чланови 
Стручног већа 

Октобар 

- Израда и одржавање WEB сајта и летописа 
школе, 

- Усклађивање критеријума приликом 
оцењивања ученика, 

- Израда мултимедијалних презентација са 
темама из географије и српског језика: 

       Корелација ТИО са српским језиком; 
       Корелација ТИО са енглеским језиком; 

       Корелација ТИО са географијом. 
- Уређење кабинета. 

чланови 
Стручног већа, 

предметни 
наставници са 

којима је 
договорена 
корелација 

Новембар 

- Анализа успеха ученика на крају првог 
квартала, 

- Примена иновација у настави, 
- Стручно усавршавање наставника. 

чланови 
Стручног већа 

Децембар 

- Разговор о семинарима и посете 
презентацијама уџбеника и савремених 
наставних средстава, 

- Реализација плана у на крају првог 
полугодишта, 

- Анализа рада Стручног већа у првом 
полугодишту, 

- Израда полугодишњег извештаја о раду 
Стручног већа. 

чланови 
Стручног већа 

Јануар - Анализа постигнутих резултата у првом 
полугодишту, 

чланови 
Стручног већа 
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- Консултације о даљем раду и начинима за 

постизање бољих резултата у другом 
полугодишту, 

- Анализа реализације редовне наставе и 
секција, 

- Анализа сарадње са одељењским 
старешинама, педагогом, психологом и 
родитељима,  

Фебруар 

- Припрема ученика за предстојећа такмичења 
из ТИТ, ТИО и саобраћаја, 

- Организација школских такмичења из ТИТ, 
ТИО и саобраћаја, 

чланови 
Стручног већа 

Март 
- Избор уџбеника за наредну школску годину, 
- Организација општинских такмичења из ТИТ, 

ТИО и саобраћаја. 

чланови 
Стручног већа 

Април 
- Тестирање ученика завршног разреда помоћу 

теста за професионалну оријентацију (ОРС), 
- Обележавање дана планете Земље (22. Април). 

чланови 
Стручног већа 

Мај 
- Припрема и унос података за завршни испит, 
- Анализа успеха ученика завршног разреда, 
- Анализа постигнутих резултата са такмичења, 

чланови 
Стручног већа 

Јун 

- Обрада резултата са завршног испита, 
- Анализа реализованих садржаја, 
- Анализа успеха на крају школске године, 
- Анализа рада Стручног већа у протеклој 

школској години 
- Израда извештаја о раду Стручног већа у току 

другог полугодишта. 

чланови 
Стручног већа 
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ПЛАН АКТИВНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ЗА НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ ХЕМИЈА 
 
 

ПЛАН АКТИВНОСТИ ТОКОМ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ 
 

У оквиру Дечије недеље ученици VIII разреда ће одржати час ученицима VII 
разреда у складу са Планом рада за школску 2019/2020. годину. 
 
 

ПЛАН ЕДУКАТИВНИХ ПОСЕТА 
 

VII разред 
УСТАНОВА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉ ПОСЕТЕ 

ЈКП „Градитељ” Србобран март 2020. 
Упознавање ученика са 
начином добијања пијаће 
воде у реалним условима. 

 
VIII разред 
УСТАНОВА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉ ПОСЕТЕ 

д.о.о. „Реахем” Србобран март 2020. 

Упознавање ученика са 
начином добијања сирћетне 
киселине у индустријским 
условима. 

 
VII и VIII разред 
УСТАНОВА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉ ПОСЕТЕ 

Природно-математички 
факултет Нови Сад 

У зависности од 
организатора 
манифестације 

Посета манифестацији 
„Мали-велики хемичар” са 
циљем да се хемија, као 
једна од основних 
природних наука, прикаже 
ученицима на заминљив 
мачин. 

 
 
 

ПЛАН АКТИВНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ЗА НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ ФИЗИКА 

 
ПЛАН АКТИВНОСТИ ТОКОМ НОЋИ ИСТРAЖИВАЧА 

 
У оквиру Ноћи истраживача ученици VII и VIII разреда ће посетити БИГ шопинг 

центар у Новом Саду 27.9.2019 године у периоду од 17 до 20 часова, где ће се одржати 
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наведени научно популарни фестивал, посета је у складу са Планом рада за школску 
2019/2020. годину. 

ПЛАН ЕДУКАТИВНИХ ПОСЕТА 
 

VII и VIII разреди 
 

УСТАНОВА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЦИЉ ПОСЕТЕ 
 

Биг шопинг центар 
 

Септембар 27. 
Упознавање ученика са 

начином добијања база и 
киселина 

 
Биг шопинг центар 

 
Септембар 27. 

Упознавање ученика са 
инвазивним врстама 

Војводине 

 
Биг шопинг центар 

 
Септембар 27. 

Упознавање ученика са 
принципо рада рачунара и 

програма 
 

Биг шопинг центар 
 

Септембар 27. 
Упознавање ученика 

основама астрономије 
 

Биг шопинг центар 
 

Септембар 27. 
Упознавање ученика 

магнетним пољем 
 

Биг шопинг центар 
 

Септембар 27. 
Упознавање ученика са 

основама екологије 
 

Биг шопинг центар 
 

Септембар 27. 
Упознавање ученика о 

значају вакцинације 

 
Биг шопинг центар 

 
 

 
Септембар 27. 

Упознавање ученика са 
принципом слетања на 

Месец 

 
Наставник: 

Милош Гарабандић 
 
 
 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО 
ВАСПИТАЊЕ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  

 
редни 
број 

садржај рада време 
реализације 

реализатори метода рада 

1. Примена стандарда у 
настави септембар чланови већа дискусија 

2. План наставних и 
ваннаставних 
активности 

септембар чланови већа дискусија 

3. Припрема за септембар чланови већа дискусија 
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општинска 
такмичења 

4. Реализација 
наставних и 
ваннаставних 
активности 

децембар чланови већа дискусија 

5. Анализа резултата са 
општинских 
такмичења 

децембар чланови већа дискусија 

6. Припрема за окружна 
такмичења децембар чланови већа дискусија 

7. Реализација 
наставних и 
ваннаставних 
активности у другом 
полугодишту 

мај чланови већа дискусија 

8.  Анализа резултата са 
окружних такмичења мај чланови већа дискусија 

9. Предлог ученика 
осмог разреда за 
похвалнице и посебне 
дипломе 

мај 

чланови већа дискусија 

10. Анализа рада 
Стручног већа јун чланови већа дискусија 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
ПЛАН  РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ОДЕЉЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У 

РАЗВОЈУ 
 
 

редни 
број 

садржај рада време 
реализације 

реализатори метода рада 

1. Доношење плана и програма 
рада стручног већа 
 

септембар чланови већа дискусија 

2. Израда ИОП, допунске 
наставе  
 

септембар чланови већа дискусија 

3. Корелација међу предметима 
у предметној настави 
 

септембар чланови већа дискусија 
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4. Анализа рада и остварених 

резултата на крају првог 
полугодишта 
 

децембар чланови већа дискусија 

5. Припрема за прославу 
Светог Саве и учешће у 
културним активностима 
школе 
 

децембар чланови већа дискусија 

6. Припрема за спортска 
такмичења 
 

децембар чланови већа дискусија 

7. Припрема ученика осмог 
разреда за завршни испит и 
професионална оријентација 
 

фебруар чланови већа дискусија 

8.  Доношење плана рада 
припремне наставе 
 

фебруар чланови већа дискусија 

9. Анализа рада стручног већа мај чланови већа дискусија 
 

10. Мере за побољшање рада у 
наредној школској години 
 

мај чланови већа дискусија 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У школи су формирани и стручни активи и стручни тимови у складу са Законом 
и Статутом, а циљ је да се реализација образовно-васпитног процеса и свеукупног 
живота и рада школе унапређује и обезбеђује квалитет на свим пољима деловања 
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СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ - СТРУКТУРА 

 
Стручни активи Координатор Чланови 

Стручни актив за 
школско развојно 
планирање 

Весна Тодоровић 

Јулкица Поповић 
Виолета Пивнички 
Милица Марић 
Жељко Васић 
Представник Савета родитеља  и 
представници Ученичког 
парламента  
 

Стручни актив за развој 
школског програма  Милена Вукићевић 

 Ружица Милић 
 Виолета Пивнички 
 Аријана Војкић 

Стручни тим за 
самовредновање и 
вредновање рада школе Виолета Пивнички 

 

Јулкица Поповић 
Наташа Жикић 
Јеленаа Јоргић 
Теодора Ристановић 
Представник Савета родитеља  и 
представници  Ученичког 
парламента  

Стручни тим за заштиту 
ученика од 
дискриминације, насиља, 
злостављања и 
занемаривања Жељко Васић 

Јулкица Поповић 
Виолета Пивнички 
Лазо Гверо 
Снежана Остојић 
Теодора Делић 
Бранкица Алексић 
Јелена Белић 
Представник Савета родитеља и 
представник Ученичког парламента 

Стручни тим за 
инклузивно образовање Теодора Делић 

 Виолета Пивнички 
 Лидија Петровић 
 Јована Јовичић 
 Драгана Чокић 
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Стручни тимови Координатор Чланови 

Тим за професионалну 
оријентацију ученика Виолета Пивнички 

Дргана Чокић,Жељко Васић, 
Милена Вукићевић, Теодора Делић 
Представник Савета родитеља и 
представници  Ученичког 
парламента Богдан Шијачић и 
Магдалена Шеатовић 

Тим за ученичке излете, 
екскурзије и наставу у 
природи 

Лазо Гверо 

Ружица Милић 
Александра Лазић 
Јулка Миросављевић 
Жељко Васић 
Представник Савета родитеља и 
представници Ученичког 
парламента Гагић Снежана и Јојкић 
Теодора 

Тим за здравствену 
заштиту ученика у школи Снежана Остојић 

Наташа Жикић 
Исидора Радованов 
Слободан Ракић 
Пејаков Љиљана 
Наташа Мркшић 
Представник Савета родитеља  и 
представник  Ученичког 
парламента Јолић Теодора 

Тим за социјалну заштиту 
ученика у школи 

Снежана Џамбас 
 

Марина Чаленић 
Борислав Станаћев 
Представник Савета родитеља и 
представници  Ученичког 
парламента Тамара Гавански, 
Алберт Јагић 

Тим за заштиту животне 
средине Љиљана Пејаков 

Љубица Попглигорин 
Милош Гарабандић 
Теодора Ристановић 
Представник Савета родитеља и 
представник Ученичког парламента 
Виктор Јаношев 

Тим за школски 
маркетинг (вођење  

Летописа и школског 
сајта) 

Љубица 
Попглигорин 

 

Синиша Фехер 
Жељко Васић, Весна Тодоровић, 
Милица Радоњић и представник 
Ученичког парламента Анђела 
Смајић 

Тим за организовање 
школског спорта и 

школских активности 
Борислав Станаћев 

Бојана Нићин, Слободан Ракић 
и представник  Ученичког 
парламента Виктор Јаношев 
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Тим  за културну 
активност  школе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Драгана Чокић 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наташа Мркшић 
Александра Шунтић 
Ненад Ркман 
Сава Трифуновић 
Јелена Поповић 
Весна Тодоровић 
Нина Рабинчук 
Марина Чаленић 
Снежана Џамбас 
Милена Вукићевић 
Мелинда Тот Мориц  
представник Савета родитеља  и 
представници Ученичког 
парламента Ивана Ђорђевић и 
Ненад Миковић 

Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој 

установе 
 

Исидора Радованов 
 

Јулкица Поповић 
Наташа Мркшић 
Виолета Пивнички 
Милица Марић 
Ружица Милић 
Жељко Васић       
Представник Савета родитеља и 
представник  Ученичког 
парламента Магдалена Шеатовић 

Тим за преглед школске 
документације 

Јулка 
Миросављевић 

Јована Јовичић 
Милена Вукићевић 
Наташа Мркшић 
Теодора Делић 
Милица Лукић 

Тим за стручно 
усавршавање наставника 

и стручних сарадника 
Снежана Џамбас 

Наташа Мркшић 
Јована Јовичић 
Слободан Ракић 
Дејана Цвјетковић 

Тим за подршку 
Ученичком парламенту Ружица Милић 

Теодора Ристановић 
Виолета Пивнички 
Аријана Војкић 
Теодора Делић 

Тим за развој 
међупредметних 
компетенција и 
предузетништво 

Наташа Мркшић 

Јулкица Поповић 
Жељко Васић 
Милош Гарабандић 
Снежана Остојић 
Весна Тодоровић 
Представник Савета родитеља и 
представник ученичког парламента 
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Теодора Јојкић 

 
 
 

ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА 
 

ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 
 

  
 Активности 
 

Време 
реализације 

 
Формирање новог Стручног актива за школско развојно 
планирање, због измене неких чланова. 
 

 
Септембар 

 

 
Упознавање нових чланова са начином рада и инструисање од 
стране старих чланова 
 

Септембар 
 

 
Израда плана рада Стручног актива за школско развојно планирање 
 

Септембар 
 

 
Сарадња са Тимом за самовредновање ради утврђивања развојних 
приоритета за израду новог Школског развојног плана. 

Током првог 
полугодишта 

 

  
Дефинисање развојног плана: 
-    Утврђивање развојних циљева 
- Истицање специфичних циљева 
- Одређивање задатака  
- Прецизирање активности 
- Именовање носиоца активности - реализатора 
- Сачињавање плана временске реализације активности 

 

 
Јануар, фебруар 

 
 

 
Праћење реализације планираних активности, евалуација 
 

Април 

 
Извештавање на крају школске године 
 

Август, 
септембар  

 
Континуирана сарадња са саветницама за Школско развојно 
планирање – Школска управа Нови Сад 

Током школске 
године по 
потреби 
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ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМA 

Активности Време реализације 
 

Припремање нацрта школског програма на основу наставног плана 
и програма; 

На крају школске 
године, за наредну 
школску годину 

 

Учествовање у унапређвању школског програма руководећи се 
резултатима процеса евалуације и властите процене своје 
образовне праксе – у сарадњи са тимом за самовредновање рада 
школе; 

Током године, 
усклађено са 
тимом за 
самовредновање  

 

Обезбеђивање самосталности и флексибилности наставника у 
приступу наставном процесу и доношењу професионалних одлука; 

На почетку 
школске године и 
даље 

Процењивање и вредновање постигнутих резултате у односу на 
дефинисане циљеве и задатке и општих и посебних стандарда 
знања; 

На крају наставне 
године 

Утврђивање посебних програма, садржаја и активности (пројеката 
школе) којима школа пружа могућности да ученици додатно 
унапреде своја знања, задовоље  интересовања и потребе; 

По објављеним 
конкурсима за 
пројекте 

Активно учествује у изради и праћењу и интерној евалуацији 
нових наставних програма; 

Током године 

Праћење потреба и могућности локалне заједнице као и конкретне 
услове рада школе. 

Током године 

 
 
 
 

  ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 
 

Самовредновање и вредновање рада школе је континуиран процес, сада већ у 
низу година. Формиран је Тим за ову школску годину. 
Тим ће и у овој школској  години  наставити са радом у складу са инструкцијама и 
подршком  које ће добијати од Министарства просвете - надлежне Школске управе у 
Новом Саду, а руководиће се првенствено Правилником о вредновању квалитета 
рада установа (Сл. Гласник РС, број 10 од 15.02.2019. ) и Правилником о 
стандардима квалитета рада установе. Приручник за самовредновање и вредновање 
рада школе ће се користити као извор могућих инструмената за прикупљање 
података.   

Тим утврђује следеће: 
      -предмет самовредновања, односно област која ће бити вреднована према    
стандардима квалитета рада установе,  
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-      предвиђене активности, 
-      временска динамика, 
-      носиоци активности; 
-      инструменти и технике самовредновања, 
-      исходи и критеријуми успеха, односно начин евалуације. 
 
Начин рада: Самовредновање се врши на основу анализе квалитета евиденције и 
педагошке документације установе, програма образовања и васпитања, годишњег плана 
рада и развојног плана установе, базе података у оквиру јединственог информационог 
система просвете, стручног усавршавања, података прикупљених из истраживања 
спроведених у установе, ефеката реализованих активности у пројектима и других 
извора, затим на основу праћења различитих активности образовно-васпитног рада, као 
и на основу разговора, стручних дискусија, састанака, резултата спроведених анкета и 
других извора.Тим за самовредновање прикупља и обрађује податке везане за предмет 
самовредновања и врши анализу квалитета.  

Три основна питања која се налазе у средишту процеса самовредновања су: 
• Како радимо?    
• Како то знамо? 
• Шта ћемо даље радити? 

 Приликом самовредновања Тим ће се руководити стандардима квалитета рада 
установе. 

 
Активности Носиоци 

реализације 
Време  
реализациј 

- Формирање тима за самовредновање 
- Упознавање чланова тима са Приручником за 

самовредновање,  Правилником о стандардима 
квалитета рада установе и Правилником о 
вредновању квалитета рада установа с циљем 
стицања знања битних за израду плана 
самовредновања (одабир активности у току 
процеса, избор учесника у процесу 
самовредновања, време реализације активности и 
одабир техника и инструмената); 

- Избор области за самовредновање. 
-  

Наставничко 
веће 

Септембар 
 

- Инструисање и укључивање у рад нових чланова Координатор 
Тима  

- Успостављање договора о областима 
самовредновања и одговорностима чланова тима; 

- Проучавање области квалитета  и договор о 
циљевима, стандардима, индикаторима и нивоима 
које треба испитати; 

- Идентификовање и прикупљање доказа за 
процену оствареног нивоа одређеног стандарда у 
свим индикаторима; 

Чланови 
Тима 

Октобар 
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- Одабир инструмената (упитника, анкетних листа, 

чек-листа) 
- Утврђивање узорка ( ученици, наставници, 

родитељи...) 
- Подела задужења и  реализација задатака 

Чланови 
Тима 

Октобар-
новембар 

Друго 
полугодиште 

- Сарадња са Активом за школско развојно 
планирање  Координатор 

Почетак 
шкоске 
године 

Сарадња са: 
- Стручним тимом за инклузивно образовање 
- Тимом за здравствену заштиту ученика 
- Тимом за социјалну заштиту ученика 
- Тимом за професионалну оријентацију 
- Тимом за заштиту ученика од дискриминације, 

занемаривања, злостављања и злоупотребе 
(прикупљање података битних за постигнућа ученика). 

 
Чланови 
Тима по 

утврђеном 
договору 

 
Квартално 

прикупљање 
информација 

Активности након прикупљања података: 
- обрада свих података добијених применом анкета, 

интервјуа, систематским посматрањем) 
- анализа школске евиденције и документације 
- остали извори 
- евалуација вреднованих области 
- уочавање јаких и слабих страна, 
- састављање извештаја о процесу       

самовредновања; 
- давање предлога у вези са унапређивањем уочених 

слабости (акциони план), са дефинисањем 
критеријума успеха; 

- уграђивање акционог плана у годишњи план рада 
установе; 

- реализација плана, 
- евалуација плана, 

Чланови 
Тима 

 
Друго 

полугодиште 
 
 
 
 

Мај – јун 
 

- Израда извештаја о самовредновању Чланови 
Тима 

Јун 
 

- Презентовање извештаја Наставничком већу, 
Савету родитеља, Школском одбору Директор 

На крају 
школске 
године 

 
Област самовредновања којом ће се Тим за самовредновање бавити у овој 
школској години је ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА, а сагледаваће се 
следеће: 

 
1. Резултати ученика на завршном испиту који показују оствареност 

стандарда постигнућа наставних предмета, односно оствареност 
постављених индивидуалних циљева учења 

2. Континуирани допринос школе бољим образовним постигнућима 
ученика 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Активности Реализатори Време 
реализације 

Формирање тима и доношење плана рада 
Информисање Наставничког већа о законским и 
подзаконским актима који обрађују инклузију 
Имплементирање активности и повезивање са 
Школским програмом, Школским развојним планом 
и програмом Оснаживање школа за инклузивно 
образовање. 

Чланови 
стручног 
тима 

Септембар 
 

Организација семинара за инклузивно образовање 
 
 

Чланови 
стручног 
тима 

По један 
семинар у 
полугодишту 

Примена  знања стечених на семинарима који су 
реализовани на крају претходне школске године: 

координатор 
стручног 
тима 
 

Током године 

Организовање сусрета и манифестација за хетерогене 
групе ученика наше школе и школа из окружења 

Чланови 
стручног 
тима 
 

По једна 
манифестација у 
полугодишту 

Информисање интересних група о инклузији, ИОП-у, 
инклузивном развоју школе, компетенцијама 
интерресорне комисије 

Педагог, 
Психолог 

Током године 

Наставак сензибилизације ученика, родитеља и 
наставника за инклузивно образовање 

Одељењске 
старешине и 
чланови 
стручног 
тима 
 

Током године 

Опсервација и идентификација ученика из социјално 
осетљивих група  и ученика којима је потребна 
додатна образовна подршка 

Одељењске 
старешине, 
наставници  
и чланови 
стручног 
тима 
 

Почетак 
школске године 

Идентификација ученика са изузетним 
способностима  

Одељењске 
старешине, 
наставници,  
психолог 

Почетак 
школске године 

Покретање иницијативе за израду ИОП-а и 
оснаживање Тимова за додатну подршку ученику у 
изради ИОП-а 
Давање предлога Педагошком колегијуму на 
разматрање и усвајање ИОП-а 

Чланови 
стручног 
тима и 
тимова за 
додатну 

Након 
идентификовања 
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  подршку 

ученицима 
 

Иницирање сарадње родитеља ученика из циљне 
групе са школом, као и школе и Интерресорне 
комисије 

Стручни тим 
за инклузију, 
психолог као 
члан 
интерресорне 
комисије 
 

 

Евалуација реализације ИОП-а 

Чланови 
стручног 
тима и 
тимова за 
додатну 
подршку 
ученицима 
 

По истеку 
реализације, 
периода за који 
је ИОП био 
планиран 

Анализа рада Стручног тима за инклузивно 
образовање и предлози смерница за следећу школску 
годину. 

Чланови 
стручног 
тима  

Јун 
 

 
 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД 
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 
Програм заштите ученика од насиља 
 
Уводни део  
 
     Програм заштите ученика од насиља је саставни део Годишњег програма рада школе 
за школску 2019/2020. годину. Постојање програма обезбеђује планирање и реализацију 
превентивних активности усмерених ка спречавању насиља, као и успостављање јасних 
улога и процедура у ситауацијанма насиља, када је потребно применити неку од 
предложених интервентних активности.  
 
    Општи циљ програма је подизање нивоа свести и осетљивости на насиље свих актера 
који утичу на живот и рад установе. 
 
     Због општег циља да се у школи негује нулта толеранција на насиље, у Годишњи 
прлан рада школе уврштава се готово целокупан Правилник о протоколу поступања у 
установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање (Сл.гласник РС, 46/19), 
као и врсте превентивних и интервентних активности и редослед поступања који 
произилази из њега. 
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ОБЛИЦИ НАСИЉА И ЗЛОСТАВЉАЊА 
 
Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно 
понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или 
потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика 
или запосленог. 
Насиље и злостављање може да се јави од стране: запосленог према детету, ученику, 
другом запосленом, родитељу, односно старатељу или другом лицу које је преузело 
бригу о детету и ученику (у даљем тексту: родитељ); детета и ученика према другом 
детету и ученику или запосленом; родитеља према свом детету, другом детету и 
ученику и према запосленом. 
Насиље и злостављање може да се јави као физичко, психичко (емоционално), 
социјално и електронско. 
Физичко насиље и злостављање је понашање које може да доведе до стварног или 
потенцијалног телесног повређивања детета, ученика или запосленог; физичко 
кажњавање деце и ученика од стране запослених и других одраслих особа. 
Психичко насиље и злостављање је понашање које доводи до тренутног или трајног 
угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета и ученика или 
запосленог. 
Социјално насиље и злостављање је понашање којим се искључује дете и ученик из 
групе вршњака и различитих облика социјалних активности, одвајањем од других, 
неприхватањем по основу различитости, ускраћивањем информација, изоловањем од 
заједнице, ускраћивањем задовољавања социјалних потреба. 
Електронско насиље и злостављање је злоупотреба информационих технологија која 
може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и 
остварује се слањем порука електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта 
(web site), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и сл. 
Осим наведених облика, насиље и злостављање препознаје се и кроз: злоупотребу, 
сексуално насиље, насилни екстремизам, трговину људима, експлоатацију детета и 
ученика и др. 
Злоупотреба детета и ученика је све оно што појединац, односно установа чини или не 
чини, што негативно утиче, наноси штету, ускраћује или смањује могућност за безбедан 
и здрав развој и доводи га у немоћан положај према појединцу или установи 
(злоупотреба у спорту, у политичке, верске, комерцијалне и друге сврхе). Злоупотреба 
подразумева и прекомерно подстицање, односно психолошки притисак на дете и 
ученика од стране родитеља или наставника ради постигнућа која могу да имају за 
последицу угрожавање нормалног психофизичког и социјалног развоја и најбољег 
интереса детета. 
Сексуално насиље и злостављање је понашање којим се дете и ученик сексуално 
узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, 
не схвата или за које није развојно дорастао или се користи за проституцију, 
порнографију и друге облике сексуалне експлоатације. 
Насилни екстремизам је промовисање, заговарање, подржавање, припремање и 
учествовање у идеолошки мотивисаном насиљу за остваривање друштвених, 
економских, верских, политичких и других циљева. 
Трговина људима је врбовање, превожење, пребацивање, скривање или примање лица, 
путем претње силом или употребом силе или других облика присиле, отмице, преваре, 
обмане, злоупотребе овлашћења или тешког положаја или давања или примања новца 
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или користи да би се добио пристанак лица које има контролу над другим лицем у циљу 
експлоатације. 
Експлоатација је рад који није у најбољем интересу детета и ученика, а у корист је 
другог лица, установе или организације. Ове активности могу да имају за последицу 
угрожавање физичког или менталног здравља, моралног, социјалног и емоционалног 
развоја детета и ученика, његову економску зависност, ускраћивање права на 
образовање и слободу избора. 
Занемаривање и немарно поступање је пропуштање родитеља, друге особе која је 
преузела бригу о детету и ученику, установе или запосленог да у оквиру расположивих 
средстава обезбеди услове за правилан развој детета и ученика у свим областима, а што 
може да наруши његово здравље и развој. 
Занемаривање у установи обухвата: ускраћивање појединих облика образовно-
васпитног рада неопходних детету и ученику; нереаговање на сумњу о занемаривању 
или на занемаривање од стране родитеља; пропусте у обављању надзора и заштите 
детета и ученика од повређивања, самоповређивања, употребе алкохола, дувана, 
наркотичког средства или психоактивне супстанце, укључивања у деструктивне групе и 
организације и др. 
 
 
 
ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 
 
Превенцију насиља, злостављања и занемаривања чине мере и активности којима се у 
установи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, 
уважавања и конструктивне комуникације. 
 
Превентивним активностима се: 
1) подиже ниво свести и осетљивости детета и ученика, родитеља и свих запослених за 
препознавање свих облика насиља, злостављања и занемаривања; 
2) негује атмосфера сарадње и толеранције, уважавања и конструктивне комуникације у 
којој се не толерише насиље, злостављање и занемаривање; 
3) истичу и унапређују знања, вештине и ставови потребни за конструктивно реаговање 
на насиље; 
4) обезбеђује заштита детета и ученика, родитеља и свих запослених од насиља, 
злостављања и занемаривања. 
Деца и ученици, родитељи и запослени заједнички планирају, осмишљавају и спроводе 
превентивне активности, начине информисања о садржајима, мерама и активностима за 
спречавање и заштиту од насиља, злостављања и занемаривања. 
У оквиру превенције насиља и злостављања установа остварује васпитни рад, појачан 
васпитни рад и васпитни рад који је у интензитету примерен потребама, самостално или 
у сарадњи са другим надлежним органима, организацијама и службама. 
Права, обавезе и одговорности свих у установи у превенцији насиља, злостављања и 
занемаривања 
Ради превенције насиља, злостављања и занемаривања установа је дужна да упозна све 
запослене, децу, ученике и родитеље са њиховим правима, обавезама и одговорностима, 
прописаним законом, Правилником о протоколу и другим подзаконским и општим 
актима. 
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Запослени својим квалитетним радом (васпитно-образовним, образовно-васпитним, 
васпитним, стручним и другим радом) и применом различитих метода, облика рада и 
активности обезбеђују подстицајну и безбедну средину. 
У установи одељењски старешина, васпитач, наставник и стручни сарадник избором 
одговарајућих садржаја и начина рада доприносе стицању квалитетних знања и вештина 
и формирању вредносних ставова за узајамно разумевање, уважавање различитости, 
конструктивно превазилажење сукоба и др. 
Одељењски старешина, васпитач, наставник и стручни сарадник је дужан да обезбеди 
заштиту детета и ученика од произвољног или незаконитог мешања у његову 
приватност, породицу, дом или преписку, као и заштиту од незаконитих напада на 
његову част и углед. 
Запослени не сме својим понашањем да изазове или допринесе насиљу, злостављању и 
занемаривању (на пример: непоштовање личности и права детета и ученика, 
недоследност у поступању, необјективно оцењивање и др.). 
Ученици, као одговорни учесници у образовању и васпитању, ради превенције насиља, 
злостављања и занемаривања, обавезни су да: уважавају и поштују личност других - 
деце, ученика, запослених, родитеља и трећих лица; поштују правила установе и све оне 
акте којима се уређују њихова права, обавезе и одговорности; активно учествују у раду 
одељенске заједнице; као чланови ученичког парламента и школског одбора, посебно 
доприносе и учествују у превентивним активностима; својим понашањем не изазивају, 
доприносе или учествују у насиљу и злостављању. 
Родитељ је дужан да, у најбољем интересу детета и ученика: сарађује са установом; 
учествује у превентивним мерама и активностима; уважава и поштује личност свог 
детета, друге деце и ученика, запослених и других родитеља. 
Родитељ не сме својим понашањем у установи да изазове или допринесе појави насиља, 
злостављања и занемаривања. 
Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања 
Превенција насиља, злостављања и занемаривања, као један од приоритета у 
остваривању образовно-васпитног рада планира се развојним планом и саставни је део 
годишњег плана рада. Установа програмом заштите од насиља, злостављања и 
занемаривања одређује мере и активности које обезбеђују развијање и неговање 
позитивне атмосфере и безбедно окружење (у даљем тексту: програм заштите). 
Програм заштите утврђује се на основу анализе стања безбедности, присутности 
различитих облика и интензитета насиља, злостављања и занемаривања у установи, 
специфичности установе и резултата самовредновања и вредновања квалитета рада 
установе. Програмом заштите дефинишу се превентивне и интервентне активности, 
одговорна лица и временска динамика њиховог остваривања. 
Програм заштите садржи: 
1) начине на који се превентивне мере и активности уграђују у свакодневни живот и рад 
установе (васпитне, наставне и ваннаставне активности), на свим нивоима (појединац, 
васпитна група, одељенска заједница, ученички парламент, стручни органи, тела и 
тимови, родитељски састанци, родитељи - индивидуално и групно, савет родитеља); 
2) стручно усавршавање запослених ради унапређивања компетенција запослених за 
превентивни рад, благовремено уочавање, препознавање, реаговање на насиље, 
злостављање и занемаривање; 
3) начине информисања о обавезама и одговорностима у области заштите од насиља, 
злостављања и занемаривања; 
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4) подстицање и оспособљавање ученика за активно учествовање у раду одељенске 
заједнице, ученичког парламента, школског одбора и стручних органа установе; 
5) садржаје и начине за појачан васпитни рад ради развијања самоодговорног и 
друштвено одговорног понашања; 
6) поступке за рано препознавање ризика од насиља, злостављања и занемаривања; 
7) начине реаговања на насиље, злостављање и занемаривање, улоге и одговорности и 
поступање у интервенцији када постоји сумња или се оно догађа; 
8) облике и садржаје рада са свом децом и ученицима, односно онима који трпе, чине 
или су сведоци насиља, злостављања и занемаривања; 
9) начине, облике и садржаје сарадње са породицом, јединицом локалне самоуправе, 
надлежном организационом јединицом полиције (у даљем тексту: полиција), центром за 
социјални рад, здравственом службом, правосудним органима и др.; 
10) начине праћења, вредновања и извештавања органа установе о остваривању и 
ефектима програма заштите, а нарочито, у односу на: 
(1) учесталост инцидентних ситуација и број пријава; 
(2) заступљеност различитих облика и нивоа насиља, злостављања и занемаривања; 
(3) број повреда; 
(4) учесталост и број васпитно-дисциплинских поступака против ученика и 
дисциплинских поступака против запослених; 
(5) остварене обуке у превенцији насиља, злостављања и занемаривања и потребе даљег 
усавршавања; 
(6) број и ефекте акција које промовишу сарадњу, разумевање и помоћ вршњака; 
(7) степен и квалитет укључености родитеља у живот и рад установе; 
(8) друге параметре. 
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
Установа има посебан тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања (у даљем тексту: тим за заштиту). 
Чланове и руководиоца тима за заштиту одређује директор установе из реда запослених 
(наставник, васпитач, стручни сарадник, секретар и др.). Број и састав чланова тима за 
заштиту зависе од специфичности установе (врста и величина установе, организација 
рада, издвојена одељења, присуство деце и ученика из мањинских и маргинализованих 
група и др.). Директор одређује, психолога, педагога или, изузетно, другог запосленог - 
члана тима за заштиту, као одговорног за вођење и чување документације о свим 
ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања у којима тим за заштиту учествује. 
Установа може да укључи у тим за заштиту представнике родитеља и локалне 
заједнице, ученичког парламента и по потреби одговарајуће стручњаке (социјални 
радник, специјални педагог, лекар, представник полиције и др.). 
Задаци тима за заштиту јесу, нарочито, да: 
1) припрема програм заштите; 
2) информише децу и ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и 
могућности тражења подршке и помоћи од тима за заштиту; 
3) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција запослених потребних за 
превенцију и интервенцију у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања; 
4) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у 
процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања 
насиља, злостављања и занемаривања; 
5) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности; 
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6) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту деце и ученика и даје 
одговарајуће предлоге директору; 
7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија 
ради свеобухватне заштите деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 
8) води и чува документацију; 
9) извештава стручна тела и орган управљања. 
 
ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 
 
Интервенцију у одговору на насиље, злостављање и занемаривање чине мере и 
активности којима се оно зауставља, осигурава безбедност учесника (оних који трпе, 
чине или сведоче), смањује ризик од понављања, ублажавају последице за све учеснике 
и прате ефекти предузетих мера. 
У установи се интервенише на насиље, злостављање и занемаривање, када се оно 
дешава или се догодило између: деце или ученика (вршњачко насиље); запосленог и 
детета, односно ученика; родитеља и детета, односно ученика; родитеља и запосленог, 
као и када насиље, злостављање и занемаривање чини треће лице у односу на дете, 
ученика, запосленог или родитеља. 
Установа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да дете и 
ученик трпи насиље, злостављање и занемаривање, без обзира на то где се оно 
догодило, где се догађа или где се припрема. 
Разврставање насиља, злостављања и занемаривања по нивоима 
Разврставање насиља, злостављања и занемаривања на нивое има за циљ обезбеђивање 
уједначеног поступања (интервенисања) установа у ситуацијама насиља и злостављања 
када су актери деца, односно ученици (дете - дете, ученик - ученик, дете и ученик - 
запослени). Исти облици насиља, злостављања и занемаривања могу да се појаве на 
више нивоа, али се разликују у интензитету, степену ризика, учесталости, последицама 
и учесницима. 
Први ниво: 
Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: ударање чврга, гурање, 
штипање, гребање, гађање, чупање, уједање, саплитање, шутирање, прљање, 
уништавање ствари. 
Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: омаловажавање, оговарање, 
вређање, ругање, називање погрдним именима, псовање, етикетирање, имитирање, 
"прозивање". 
Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: добацивање, подсмевање, 
искључивање из групе или заједничких активности, фаворизовање на основу 
различитости, ширење гласина. 
Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито, неумесно, са сексуалном 
поруком: добацивање, псовање, ласцивни коментари, ширење прича, етикетирање, 
сексуално недвосмислена гестикулација. 
Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија и других 
комуникационих програма су, нарочито: узнемиравајуће позивање, слање 
узнемиравајућих порука СМС-ом, ММС-ом. 
Други ниво: 
Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: шамарање, ударање, гажење, 
цепање одела, "шутке", затварање, пљување, отимање и уништавање имовине, 
измицање столице, чупање за уши и косу. 
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Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: уцењивање, претње, неправедно 
кажњавање, забрана комуницирања, искључивање, манипулисање. 
Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: сплеткарење, ускраћивање 
пажње од стране групе (игнорисање), неукључивање, неприхватање, манипулисање, 
искоришћавање. 
Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито: сексуално додиривање, 
показивање порнографског материјала, показивање интимних делова тела, свлачење. 
Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија су, нарочито: 
оглашавање, снимање и слање видео записа, злоупотреба блогова, форума и четовања, 
снимање камером појединаца против њихове воље, снимање камером насилних сцена, 
дистрибуирање снимака и слика. 
Трећи ниво: 
Облици физичког насиља и злостављања су, нарочито: туча, дављење, бацање, 
проузроковање опекотина и других повреда, ускраћивање хране и сна, излагање ниским 
температурама, напад оружјем. 
Облици психичког насиља и злостављања су, нарочито: застрашивање, уцењивање уз 
озбиљну претњу, изнуђивање новца или ствари, ограничавање кретања, навођење на 
коришћење наркотичких средстава и психоактивних супстанци, укључивање у 
деструктивне групе и организације. 
Облици социјалног насиља и злостављања су, нарочито: претње, изолација, 
малтретирање групе према појединцу или групи, организовање затворених група 
(кланова) које има за последицу повређивање других. 
Облици сексуалног насиља и злостављања су, нарочито: завођење од стране ученика и 
одраслих, подвођење, злоупотреба положаја, навођење, изнуђивање и принуда на 
сексуални чин, силовање, инцест. 
Облици насиља и злостављања злоупотребом информационих технологија су, нарочито: 
снимање насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика, дечија порнографија. 
Ради уједначеног и примереног поступања, установа у превенцији и интервенцији на 
насиље, злостављање и занемаривање, општим актом утврђује као лакше повреде 
обавеза ученика: 
- понављање насилног понашања са првог нивоа када васпитни рад није делотворан; 
- насилно понашање са другог нивоа када појачани васпитни рад није делотворан. 
Насилно понашање са трећег нивоа може да буде третирано као тежа повреда обавеза и 
као повреда забране утврђене законом, у зависности од околности (последице, 
интензитет, учесталост, учесници, време, место, начин и др.), што процењују тим за 
заштиту и директор. 
Интервенција према нивоима насиља, злостављања и занемаривања 
Ниво насиља и злостављања условљава и предузимање одређених интервентних мера и 
активности. 
На првом нивоу, по правилу, активности предузима самостално одељењски старешина, 
наставник, односно васпитач, у сарадњи са родитељем, у смислу појачаног васпитног 
рада са васпитном групом, одељенском заједницом, групом ученика и индивидуално. 
Изузетно, ако се насилно понашање понавља, ако васпитни рад није био делотворан, ако 
су последице теже, ако је у питању насиље и злостављање од стране групе према 
појединцу или ако исто дете и ученик трпи поновљено насиље и злостављање за 
ситуације првог нивоа, установа интервенише активностима предвиђеним за други, 
односно трећи ниво. 
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На другом нивоу, по правилу, активности предузима одељењски старешина, односно 
васпитач, у сарадњи са педагогом, психологом, тимом за заштиту и директором, уз 
обавезно учешће родитеља, у смислу појачаног васпитног рада. Уколико појачани 
васпитни рад није делотворан, директор покреће васпитно-дисциплински поступак и 
изриче меру, у складу са законом. 
На трећем нивоу, активности предузима директор са тимом за заштиту, уз обавезно 
ангажовање родитеља и надлежних органа, организација и служби (центар за социјални 
рад, здравствена служба, полиција и друге организације и службе). Уколико присуство 
родитеља није у најбољем интересу ученика, тј. може да му штети, угрози његову 
безбедност или омета поступак у установи, директор обавештава центар за социјални 
рад, односно полицију или јавног тужиоца. 
На овом нивоу обавезни су васпитни рад који је у интензитету примерен потребама 
ученика, као и покретање васпитно-дисциплинског поступка и изрицање мере, у складу 
са законом. Ако је за рад са учеником ангажована и друга организација или служба, 
установа остварује сарадњу са њом и међусобно усклађују активности. 
Информације о насиљу, злостављању и занемаривању од детета, односно ученика 
прикупља, по правилу, психолог, педагог, односно друго задужено лице у установи - 
одељењски старешина, наставник, васпитач или члан тима за заштиту, а изјава се узима 
у складу са законом. 
Ако постоји сумња или сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању детета и 
ученика у породици, директор без одлагања обавештава полицију или јавног тужиоца, 
који предузимају даље мере у складу са законом. 
Уколико се ради о догађају који захтева предузимање неодложних интервентних мера и 
активности, директор обавештава родитеља и центар за социјални рад, који даље 
координира активностима са свим учесницима у процесу заштите детета и ученика. 
Ако постоји сумња да насилни догађај може да има елементе кривичног дела или 
прекршаја, директор обавештава родитеља и подноси кривичну пријаву надлежном 
јавном тужилаштву, односно захтев за покретање прекршајног поступка надлежном 
прекршајном суду. 
Уколико постоји сумња или сазнање да је ученик укључен у промовисање, заговарање и 
подржавање идеолошки мотивисаног насиља, односно у насилни екстремизам, директор 
школе сазива тим за заштиту који разматра ситуацију и на основу прикупљених 
информација одлучује о даљем поступању. 
Уколико постоји сумња или сазнање да ученик припрема и/или учествује у идеолошки 
мотивисаном насиљу, односно у насилном екстремизму које има елементе кривичног 
дела и када тај догађај очигледно захтева неодложно поступање, директор одмах 
обавештава родитеља, јавног тужиоца и полицију. 
Уколико постоји сумња или сазнање да је дете, односно ученик укључен у било који 
облик трговине људима, директор се обраћа служби надлежној за идентификацију и 
подршку жртава трговине људима, односно Центру за заштиту жртава трговине, 
надлежном центру за социјални рад и полицији. 
Увек када је запослени починилац насиља, злостављања и занемаривања према детету и 
ученику у установи, директор предузима мере према запосленом, у складу са законом, а 
према детету и ученику мере за заштиту и подршку (план заштите) на основу 
Правилника о протоколу. 
Када је родитељ починилац насиља и злостављања према запосленом, директор је 
дужан да одмах обавести јавног тужиоца и полицију. 
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Када је ученик починилац насиља према запосленом, директор је дужан да обавести 
родитеља и центар за социјални рад; да покрене васпитно-дисциплински поступак, и да 
изрекне васпитно-дисциплинску меру, у складу са Законом, а ако постоје елементи 
кривичног дела или прекршаја, пријаву поднесе надлежном јавном тужилаштву односно 
прекршајном суду. 
Уколико постоји сумња да је починилац насиља, злостављања и занемаривања треће 
одрасло лице (укључујући пунолетног ученика) према детету и ученику, директор је 
обавезан да истовремено обавести родитеља детета које је изложено насиљу, 
злостављању и занемаривању, надлежни центар за социјални рад и поднесе кривичну 
пријаву надлежном јавном тужилаштву, односно захтев за покретање прекршајног 
поступка надлежном прекршајном суду. 
Када се насиље и злостављање дешава у установи између одраслих лица (запослени - 
запослени; запослени - родитељ; запослени, родитељ - треће лице), директор предузима 
мере, у складу са законом. 
У поступку заштите детета и ученика од насиља, злостављања и занемаривања установа 
је дужна да: поступак води ефикасно и економично; обезбеди заштиту и поверљивост 
података до којих дође пре и у току поступка; да дете, односно ученика не излаже 
поновном и непотребном давању изјава. 
 
Редослед поступања у интервенцији 
 
1) Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања обавља се 
прикупљањем информација - директно или индиректно. 
Прикупљање информација има за циљ утврђивање релевантних чињеница на основу 
којих се потврђује или одбацује сумња на насиље, злостављање и занемаривање. Током 
прикупљања информација поштују се принципи утврђени Конвенцијом и правила која 
се примењују у поступцима у којима учествује малолетно лице - дете и ученик. 
Установа проверава сваку информацију о могућем насиљу, злостављању и 
занемаривању и врши преглед видео записа уколико установа има електронски надзор 
над простором. Када родитељ пријави директору непримерено понашање запосленог 
према његовом детету, директор поступа у складу са законом. 
У случају неосноване сумње појачава се васпитни рад и прати понашање учесника. Када 
се потврди сумња, директор и тим за заштиту предузимају мере и активности за 
извршено насиље, злостављање и занемаривање. 
2) Заустављање насиља и злостављања и смиривање учесника је обавеза свих 
запослених у установи, а нарочито најближег присутног запосленог и дежурног 
наставника, односно васпитача да одлучно прекине све активности, раздвоји и смири 
учеснике у акту насиља. У случају да запослени процени да је сукоб високо ризичан и 
да не може сам да га заустави, одмах ће тражити помоћ. 
3) Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по потреби (пружање прве 
помоћи, обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање полиције и центра за социјални 
рад) обавља се одмах након заустављања насиља и злостављања. Уколико родитељ није 
доступан или његово обавештавање није у најбољем интересу детета и ученика, 
установа одмах обавештава центар за социјални рад. 
4) Консултације у установи се врше ради: разјашњавања околности, анализирања 
чињеница на што објективнији начин, процене нивоа насиља и злостављања, нивоа 
ризика и предузимања одговарајућих мера и активности, избегавања конфузије и 
спречавања некоординисане акције, односно ради успостављања и развијања 
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усклађеног, уједначеног и ефикасног поступања. У консултације у установи укључују 
се: одељењски старешина, дежурни наставник, васпитач, психолог, педагог, тим за 
заштиту, директор, ученички парламент. 
Уколико у току консултација у установи директор и тим за заштиту, услед сложених 
околности не могу са сигурношћу да процене ниво насиља, злостављања и 
занемаривања, као и да одреде мере и активности, у консултације укључују надлежне 
органе и друге организације и службе: министарство надлежно за послове образовања и 
васпитања (у даљем тексту: Министарство) - надлежну школску управу, центар за 
социјални рад, полицију, правосудне органе, здравствену службу и др. 
5) Мере и активности предузимају се за све нивое насиља и злостављања. Оперативни 
план заштите (у даљем тексту: план заштите) сачињава се за конкретну ситуацију 
другог и трећег нивоа за сву децу и ученике - учеснике насиља и злостављања (оне који 
трпе, који чине и који су сведоци насиља и злостављања). 
План заштите зависи од: врсте и тежине насилног чина, последица насиља по појединца 
и колектив, броја учесника и сл. 
План заштите садржи: активности усмерене на промену понашања - појачан васпитни 
рад, рад са родитељем, рад са одељенском заједницом, укључивање ученичког 
парламента и савета родитеља, а по потреби и органа управљања; носиоце тих 
активности временску динамику; начине којима ће се обезбедити поновно укључивање 
свих учесника насиља, злостављања и занемаривања у ширу друштвену заједницу. Мере 
и активности треба да буду предузете уз учешће детета и ученика и да буду у складу са 
његовим развојним могућностима. Када тим за заштиту процени да постоји потреба да 
се, осим појачаног васпитног рада или васпитног рада који у интензитету одговара 
потребама детета, односно ученика, прилагоди и образовни рад, предложиће тиму за 
пружање додатне подршке ученицима припрему индивидуалног образовног плана. 
План заштите сачињава тим за заштиту заједно са одељенским старешином, односно 
васпитачем, психологом, педагогом (уколико нису чланови тима за заштиту), 
директором и родитељем, а по потреби и са другим надлежним организацијама и 
службама. У припрему плана заштите, када год је могуће, установа ће укључити 
представнике одељенске заједнице, односно групе, ученичког парламента, као и децу, 
односно ученике - учеснике у насиљу и злостављању. 
План заштите садржи и информације о мерама и активностима које установа предузима 
самостално, у сарадњи са другим надлежним организацијама и службама и када друге 
надлежне организације и службе спроводе активности самостално. Када су у мере и 
активности укључене друге организације и службе, одређују се задаци, одговорна лица, 
динамика и начини међусобног извештавања. 
За трећи ниво насиља и злостављања директор установе подноси пријаву надлежним 
органима, организацијама и службама и обавештава Министарство, односно надлежну 
школску управу, у року од 24 сата. Пре пријаве обавља се разговор са родитељима, осим 
ако тим за заштиту, надлежни јавни тужилац, полиција или центар за социјални рад 
процене да тиме може да буде угрожен најбољи интерес детета и ученика. 
Уколико је комуникација са медијима неопходна, одговоран је директор, осим ако је 
директор учесник насиља, злостављања или занемаривања. У том случају комуникацију 
са медијима остварује председник органа управљања. 
6) Ефекте предузетих мера и активности прати установа (одељењски старешина, 
васпитач, тим за заштиту, психолог и педагог) ради провере успешности, даљег 
планирања заштите и других активности установе. Установа прати понашање детета и 
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ученика које је трпело и које је извршило насиље и злостављање, али и деце и ученика 
који су индиректно били укључени (сведоци). 
Прати се и укљученост родитеља и других надлежних органа, организација и служби. 
Ефекте предузетих мера прате и надлежне службе Министарства. 
 
Документација, анализа и извештавање 
 
У спровођењу превентивних и интервентних мера и активности установа: 
1) прати остваривање програма заштите установе; 
2) евидентира случајеве насиља, злостављања и занемаривања другог и трећег нивоа; 
3) прати остваривање конкретних планова заштите другог и трећег нивоа; 
4) укључује родитеља у васпитни рад у складу са врстом и нивоом насиља и праћење 
ефеката предузетих мера и активности; 
5) анализира стање и извештава. 
Одељењски старешина, односно васпитач бележи насиље на првом нивоу; прати и 
процењује делотворност предузетих мера и активности; подноси извештај тиму за 
заштиту, у складу са динамиком предвиђеном програмом заштите. 
О случајевима који захтевају укључивање тима за заштиту (други и трећи ниво) 
документацију (службене белешке и сви други облици евидентирања података о лицу, 
догађају, предузетим радњама и др.) води, чува и анализира за потребе установе 
психолог или педагог, а изузетно, други члан тима за заштиту кога је одредио директор. 
Тим подноси извештај директору два пута годишње. Директор извештава орган 
управљања, савет родитеља и ученички парламент. 
Извештај о остваривању програма заштите је саставни део годишњег извештаја о раду 
установе и доставља се Министарству, односно надлежној школској управи. Извештај 
садржи, нарочито: анализу ефеката превентивних мера и активности и резултате 
самовредновања у овој области, број и врсту случајева насиља, злостављања и 
занемаривања, предузете интервентне мере и активности, као и њихове ефекте. 
Директор одлучује о дозволи приступа документацији и подацима у поступку заштите 
детета и ученика, осим ако је на основу закона, а на захтев суда, односно другог 
надлежног органа обавезан да их достави. Коришћење документације у јавне сврхе и 
руковање подацима мора бити у складу са законом. 
На основу анализа стања, праћења насиља, злостављања и занемаривања, вредновања 
квалитета и ефикасности предузетих мера и активности у области превенције и 
интервенције, установа дефинише даљу политику заштите деце и ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања. 
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Активности из области превенције 
 
 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Реализација тема на часу 
одељењског старешине са 
циљем превенирања 
насиља, развоја 
толеранције, неговања 
пријатељства и прихватања 
различитости, развој свести 
о равноправности и 
заједништву 

психолог, одељењске 
старешине 

 
Током школске године 

Реализација педагошко-
психолошких радионица са 
ученицима из области 
заштите менталног здравља 
и ненасилне комуникације 

 
 
психолог 

 
 
Током школске године 

Организовање 
хуманитарних акција 

Одељењске старешине, 
библиотекар 

Током школске године 

Организација ученичких 
журки и прослава са циљем 
развоја пријатељства, 
заједништва и тимског рада 

 
Одељењске старешине, 
предметни наставници, 
помоћно особље 

 
 
Једном месечно 

Учешће ученика на 
ликовним и литерарним 
конкурсима ван школе 

Наставници српског језика, 
наставник ликовне 
културе, учитељи, ученици 

 
Током школске године 

Спортска такмичења и fer -  
pley турнири  

Наставници физичког 
васпитања, учитељи, 
ученици 

  Мај  
 
 
 

Обележавање пригодних 
датума – Дан школе, 
Дечија недеља, Свети Сава, 
пријем првака,... 

 
Сви запослени у установи, 
ученици 

У складу са Календаром 
рада из Годишњег 
програма рада школе за 
сваку школску годину 

Изложба ученичких 
ликовних радова у холу 
школе 

Наставник ликовне 
културе, наставници 
техничког образовања, 
учитељи, ученици  

 
Током школске године 

Одржавање Недеље лепих 
речи  

Стручна служба, 
одељењске старешине, 
ученици 

 
Децембар  

Одржавање Недеље 
здравог хумора 

Стручна служба, 
одељењске старешине, 
ученици 

 
Април  

Израда паноа на тему 
дечијих права, ненасиља, 

Учитељи, стручна служба, 
наставници верске наставе 

Октобар  ( Дечја недеља ) 
 

119 
 



Основна школа „Вук караџић“                                                     ______                 Србобран 
толеранције  и грађанског васпитања, 

ученици 
Постављање стране на 
сајту школе посвећене 
развоју толеранције и 
хуманих односа у установи 

 
Чланови Наставничког 
већа, ученици 

 
друго полугодиште  

Избор одељења са најмање 
неоправданих изостанака  

Директор школе, чланови 
Наставничког већа 

 

Избор одељења са најмање 
изречених васпитно-
дисциплинских мера 

Директор школе, чланови 
Наставничког већа 

Јун сваке школске године 

Активности усмерене на 
заштиту ученика од насиља 
у оквиру наставних 
предмета : 
- српски језик и страни 
језици -  анализа текстова, 
говорне вежбе и израда 
домаћих задатака  са 
акцентом на сагледавање 
последица моћи, 
злоупотребе, замишљање 
другачијих исхода,... 
 
- свет око нас и природа и 
друштво – развијање 
одговорног односа према 
друговима и школским 
обавезама, поштовање 
одраслих, прихватање и 
уважавање различиитости, 
могући конструктивни 
начини реаговања на 
фрустрације 
 
- физичко васпитање – 
уважавање разлика у 
физичким способностима и 
изгледу, јачање 
самопоуздања, развијање 
тимског духа, развијање 
спортског понашања 
такмичара и посматрача, 
пружање подршке 
саиграчима, спортско 
прихватање неуспеха, 
развој самоконтроле, 
поштовање фер плеј игре, 

 
 
 
 
Наставници српског језика 
и страних језика, ученици 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитељи, наставник 
природе и друштва у 
специјалној настави, 
ученици 
 
 
 
 
 
 
Учитељи, наставници 
физичког васпитања, 
ученици 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Током школске године 
у оквиру постојећих 
Годишњих програма рада 
за наставне предмете 
 
 
 
 
 
 
Током школске године 
у оквиру постојећих 
Годишњих програма рада 
за наставне предмете 
 
 
 
 
 
 
Током школске године 
у оквиру постојећих 
Годишњих програма рада 
за наставни предмет 
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преузимање 
иницијативносати и 
одговорности, стицање 
знања за препознавање 
ризика од спортских 
повреда и указивање прве 
помоћи 
 
- грађанско васпитање – 
упознавање себе и других, 
прихватање 
карактеристика грађанског 
друштва, права и обавеза 
ученика, развој друштвено 
одговорног понашања, 
усвајање норми и 
прихватање последица 
њиховог кршења, развој 
свести о равноправности и 
заједништву  
 
- верска настава – 
развијање толеранције, 
прихватање различитости , 
различитих вера и обичаја 
 
-  географија – прихватање 
и уважавање различитости 
учењем о различитим 
културама и обичајима, 
упознавање људских и 
мањинских права у 
различитим државама, 
развијање поштовања 
етничког идентитета и 
припадности 
- историја- развој осећања 
сопственог идентитета, 
упознавање са људским 
правима и вредностима и 
начинима остваривања 
права анализом развоја 
дечијих и људских права, 
историје развоја слобода и 
права појединих угрожених 
група ( жене, деца, особе са 
инвалидитетом ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Наставници грађанског 
васпитања 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наставници верске наставе 
 
 
 
 
Наставник географије 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наставник историје 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Током школске године 
у оквиру постојећих 
Годишњих програма рада 
за наставни предмет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Током школске године 
у оквиру постојећих 
Годишњих програма рада 
за наставни предмет 
 
Током школске године 
у оквиру постојећих 
Годишњих програма рада 
за наставни предмет 
 
 
 
 
 
 
Током школске године 
у оквиру постојећих 
Годишњих програма рада 
за наставни предмет 
 
 
 
 
 
 
 
 

121 
 



Основна школа „Вук караџић“                                                     ______                 Србобран 
- биологија – стицање 
знања о психоактивним 
супстанцама које изазивају 
болести зависности, 
њиховим утицајима на 
организам и социјалне 
односе, стицање ставова, 
вештина и знања о 
начинима одбијања 
негативног утицаја 
вршњака у погледу 
коришћења ових 
супстанци, развијање 
еколошке свести, потребе 
превентивног деловања у 
ситуацијама које 
нарушавају здравље, 
изучавање техника 
указивања прве помоћи, 
развијање одговорног 
односа према животињама 
 

Наставници биологије Током школске године 
у оквиру постојећих 
Годишњих програма рада 
за наставни предмет 
 
 

Ангажовање што већег 
броја ученика у слободним 
и ваннаставним 
активностима које утичу на 
квалитетно провођење 
слободног времена и 
усмерене су на 
конструктиван и 
стваралачки развој 
личности ученика 

 
 
 
Учитељи, наставници, 
стручна служба 

 
 
 
Током школске године 

Укључивање ученика из 
посебно осетљивих и 
ризичних група ( ученици 
са посебним потребама, 
ромска деца, ученици из 
социјално депривираних 
средина) у ваннаставне и 
слободне активности 

Учитељи, наставници, 
стручна служба 

Током школске године 

Саветодавни рад са 
ученицима који врше 
насиље, који трпе насиље и 
који су посматрачи насиља 

Психолог, директор Током школске године 

Усклађивање постојећих 
подзаконских аката 
установе, дефинисање 
правила понашања и 

 
 
Секретар школе 

 
 
Након ступања на снагу 
нових докумената 
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последица кршења правила 
понашања 
Упознавање запослених у 
установи, ученика, 
родитеља, чланова 
Школског одбора и Савета 
родитеља са Општим и 
Посебним протоколом за 
заштиту ученика од 
насиља, злоастављања и  
занемаривања, са 
Програмом школе за 
заштиту ученика од насиља 
и Правилником о 
дисциплини и понашању  

Директор, одељењске 
старешине 

Прво полугодиште сваке 
школске године 

Организовање предавања и 
трибина за родитеље са 
темом превенције насиља, 
злостављања и 
занемаривања деце 

Стручни сарадници, 
директор, предавачи по 
позиву 

фебруар, март  

Континуирана сарадња са 
институцијама локалне 
средине ( Центар за 
социјални рад, Дом 
здравља, МУП, остале 
школе из општине, локална 
самоуправа ) 

 
 
Сви запослени у установи 

 
 
Током школске године 

 
 
 
 

 
Свака особа која има сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању обавезна је 
да реагује. 
 
Кораци – редослед поступака у интервенцији приказани су у овом програму на основу 
Посебног протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, а у 
односу на следеће ситуације : 

- у случајевима насиља или сумње на насиље међу ученицима 
- у случајевима када је ученик изложен насиљу или постоји сумња да је ученик 

изложен насиљу од стране одрасле особе запослене у установи 
- у случајевима када је ученик изложен насиљу или постоји сумња да је ученик 

изложен насиљу од стране одрасле особе која није запослена у установи. 
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ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 У циљу ефикаснијег рада на превенцији насиља у школи израђен је посебан формулар    
за пријављивање и евиденцију насилничког понашања.  
  
Запослени у установи – одељењски старешина, стручни сарадници, директор школе – у 
обавези су да воде евиденцију о појавама насиља.  
 
Тим за заштиту ученика од насиља прикупља документацију о случајевима насиља који 
захтевају његово укључивање. 
 
Документација о појвама насиља ће се чувати на сигурном месту, како би се обезбедила 
поверљивост података.    
 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 
 
 Наставничко веће је формирало Тим за професионалну оријентацију ученика, кога чине 
одељењске старешине свих одељења седмог и осмог разреда, психолог, представник 
Савета родитеља и представник Ученичког парламента.  
 Професионално информисање и оријентација се реализује у школи у свим 
разредима кроз наставне предмете и ваннаставне облике рада. Интензивније се ради у 
седмом и осмом разреду, на нивоу одељења, разреда, сарадње са родитељима и 
институцијама ван школе – средњим школама, националном службом за запошљавање, 
привредом... 
У оквиру рада на ЧОС-у реализоваће се теме које обухватају значајне информације и  
анализе, наводе ученике на интроспекцију у складу са узрастом и психофизичким 
карактеристикама. 
     Циљ професионалне оријентације и у овој школској години биће развијање 
спремности ученика да стичу знања и искуства о себи и свету рада, да доносе реалне 
одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељивања у професионалном смислу. 
 
     Задаци професионалне оријентације биће следећи : 

- Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика 
ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја; 

- Стицање знања о раду и свету занимања; 
- Развијање ставова о друштвеној и индивидуалној вредности људског рада; 
- Формирање радних навика; 
- Подстицање испитивачког понашања према себи и свету рада и занимања; 
- Пружање помоћи родитељима и ученицима у усмеравању професионалног 

развоја. 
Професионално информисање и оријентација се реализују кроз наставу и остале 
активности од првог разреда, а интензивнији рад је у седмом и осмом разреду. 
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ПЛАН И ПРОГРАМ  ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 
 

 
Активности Реализатори Време реализације 

Предавање за ученике  VII разреда: „Значај 
професионалне оријентације за појединца и 
друштво“ 

Психолог Новембар  

Предавање за ученике  VII разреда: „Веза 
постигнућа ученика и ангажованости са 
избором средње школе“ 

Психолог Март  

Предавање за ученике  VIII разреда:  „Врсте 
средњих школа-мрежа средњих школа“ Психолог Новембар  

Предавање за ученике  VIII разреда:“ Фактори 
избора позива“ Психолог Децембар  

Предавање за ученике  VIII разреда:“ Грешке 
при избору занимања“ Психолог Децембар  

Радионица за ученике  VIII разреда: „Личне 
снаге и избор позива“ Психолог Децембар  

Мај  
Трибина за родитеље ученика  VIII разреда: 

„Улога родитеља у избору средње школе 
ученика „ 

 
Психолог 

 
Фебруар 

Сарадња тима за професионалну оријентацију 
и Ученичког парламента Чланови тима Током другог 

полугодишта 
Радионица за ученике VIII разреда: „У свету 
занимања“ Психолог Април  

Тестирање професионалних интересовања, 
способности и особина личности ученика 
осмог разреда и израда профила 

 
Психолог 

Информатичар 

Мај  
 

Саветодавни разговори са ученицима и 
родитељима на основу добијених профила Психолог  Мај, јун  

Презентације средњих школа из окружења Средње школе Април – мај  
Информисање о упису у средње школе – 

потребна документација, начин бодовања, 
начин рангирања... 

Одељењске 
старешине Април – мај  

Информисање о конкурсима за упис у средње 
школе 

Чланови Тима 
за 

професионалну 
оријентацију 

Април – мај - јуни  

Професионална оријентација ученика са 
посебним потребама, сарадња са школом 

„Милан Петровић“ у Новом Саду, „4.јул“ у 
Врбасу, „Братство“ у Бечеју  

Чланови Тима 
за 

професионалну 
оријентацију 

Април – мај - јуни  
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 ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ УЧЕНИКА 
  
 У школи је формиран Тим за здравствену заштиту ученика, а чине га наставници 
разредне (2 ) и предметне (3) наставе, родитељ кога делегира Савет родитеља и један 
ученик, кога делегира Ученички парламент. 
 
 Школа сарађује са Домом здравља „Ђорђе Бастић“ у Србобрану,  Домом здравља 
„Нови Сад“ у ул. Змај Огњена Вука, као и другим здравственим установама, када је то 
потребно.  Први контакт се успоставља при упису ученика у први разред када је 
обавезан лекарски преглед и вакцинисање, о чему родитељи доносе документацију. 
Школа пружа подршку Дому здравља у организовању редовних систематских прегледа, 
општих и стоматолошких, као и вакцинисњу ученика у складу са законом.   
 У школи се реализује програм здравствене заштите кроз одређене наставне предмете, 
остале облике рада у школи и кроз сарадњу са родитељима. У школи је формиран Тим 
чија је улога да координира све активности и иницира реализацију нових садржаја. 
    Циљ програма је стицање знања, формирање навика и ставова за очување здравља и 
превенцију болести, а у реализацији програма поред ученика, учествују родитељи, 
наставници, здравствени радници Дома здравља, као и други појединци или 
организације који својим деловањем могу допринети очувању здравља ученика. 
Садржаји рада ће се реализовати кроз редовну наставу, изборне предмете и час 
одељењског старешине. 
У овој школској години ће се посебна пажња посветити превенирању болести зуба, а за 
реализацију ће бити ангажован стоматолог Дома здравља – Дечије одељење. 
   Задаци здравствене превенције су: 

- Развијати код ученика навике одржавања личне хигијене. 
- Упознати ученике са начинима спречавања и сузбијања инфекција и болести 

зависности. 
- Развијати хумане односе међу половима. 
- Развијати навике правилног коришћења слободног времена, бављење спортом, 

боравак у природи. 
- Развијати правилне навике у исхрани 

 
 

САДРЖАЈ РАЗРЕД НОСИОЦИ 
  

Формирање личних хигијенских навика 
Одржавање школског прибора, радног места, 
правилно седење;  
Употреба санитарних уређаја 
Понашање кад се кашље, кија и слично 
Усвајање основних разлика код полова и поштовање 
тих разлика 
Усвајање хигијенских навика у случају сопствене 
болести и болести других особа 
Усвајање понашања при узимању хране 
Даљи развој хигијенских навика 
 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
 
 

 
Учитељи у 
одељењу и 
учитељ у 
продуженом 
боравку 
 
Учитељи  
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Израдња односа поштовања и уважавања међу 
половима 
Одржавање стечених хигијенских навика 
Припрема деце за психофизичке промене код дечака и 
девојчица 
Штетност употребе дувана, алкохола и наркотика 
Одржавање стечених хигијенских навика 
Лична хигијена 
Пубертет 
Развојне промене код дечака и девојчица. 
Облици поремећеног социјалног понашања 
Прва љубав 
Значај љубави, потребе за међусобним упознавањем и 
уважавањем 
Лична хигијена и заштита од болести 
Значај правилне исхране 
Спорт у животу младих 
Болести зависности 
СИДА 
Делинквентно понашање 
Брак и други облици заједница 
 

 
III 
 
 
 
 
 

IV 
 

V 
 
 
 

VI 
 
 
 
 

VII 
 

VIII 
 

Психолог 
 
Дечји лекар 
 
Одељењски 
старешина 
Психолог 
 
Одељењски 
старешина 
 
 
Наставник 
биологије 
 
Одељењсе 
старешине 
Психолог 
Одељењски  
старешина 
Психолог 
Радници 
МУП-а 

Превенирање болести уста и зуба, радионице за млађе 
и предавања за старије разреде 

I - VIII 
 

Стоматолог 

 
 
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ УЧЕНИКА 
 
  Школа у сарадњи са надлежним установама у локалној средини брине о социјалној 
заштити ученика, нарочито оних који потичу из осетљивих друштвених група. Школу 
похађа око 70 ученика ромске националности  који живе у насељеном месту Србобран, 
у делу Јамуре, где услови за живот и стандард нису на завидном нивоу. Локална 
самоуправа улаже напор и средства за изградњу инфраструктуре и подизање животног 
стандарда становника овог насеља.  
               Србобран је у последњих неколико година постао и место са бројним 
хранитељским породицама. Школу похађа око 15 ученика који су смештени у 
хранитељске породице, без обзира да ли су им примарне породице у Србобрану или не.  
У многим породицама ни један члан није запослен, породица је без примања, па једини 
приход имају у виду дечијег додатка или материјалне помоћи. 
Имајући све ово у виду, школа ће и наставити сарадњу са Општином у реализацији 
пројеката којима се обезбеђује подршка ученицима у набавци школског прибора, 
финансирању ужине, екскурзија и других  материјалних давања.  
Интерресорна комисија на општинском нивоу је иницијатор пружања подршке 
ученицима који имају сметње у развоју или инвалидитет, па се на тај начин омогућава 
да сви ученици похађају школу, уз коришћење помагала и помоћ персоналног 
асистента.  
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Сарадња са Центром за социјални рад, Црвеним крстом, друштвом за помоћ ЛМНРО 
„Бисер“,Удружењем „8.април“ и донаторима има заједнички циљ – да пружи подршку 
ученицима и омогући квалитетно одрастање. 
             У школи је формиран Тим за социјалну заштиту ученика који ће прикупљати 
податке о ученицима којима је потребна подршка и иницирати акције међу ученицима и 
запосленима за превазилажење проблема. Тим ће остварити, односно наставити 
сарадњу са већ поменутим институцијама и удружењима у месту. 
 

     ПРЕВЕНИРAЊЕ МAЛOЛEТНИЧКE ДEЛИКВEНЦИЈE И УПOТРEБE ДРOГA 
 

СAДРЖAЈ  
РЕАЛИЗАТОРИ ВРEМE 

- Успoстaвљaњe кoнтaктa и сaрaдњa сa 
устaнoвaмa кoјe сe бaвe oвим прoблeмимa 
- Сaрaдњa сa oдeљeњeм МУП-a зa сузбијaњe 
мaлoлeтничкe дeликвeнцијe – Србобран 
- Сарадња са Домом здравља - Србобран 
-Зaвoдом зa бoлeсти зaвиснoсти – Нови Сад 
– Цeнтрoм зa Сoцијaлни рaд  
 

 
Психoлoг, Дефектолог 

Директор 

Током 
године 

- Eвидeнцијa дeцe сa пoрeмeћeним пoнaшaњeм и 
прoмeнaмa кoјe укaзују нa узимaњe дрoгe. 
 

Психолог, одељењски 
старешина 

 
X 

- Индивидуaлни сaвeтoдaвни рaд сa oвoм дeцoм 
и њихoвим рoдитeљимa. 
 

Психолог Током 
године 

- Укључивaњe eвидeнтирaних учeникa у 
вaннaстaвнe спoртскe aктивнoсти  
 

Одељењски старешина 
Нaстaвници физичког 

васпитања 
X-VI 

-Израда паноа о злоупотреби ПАС 
(психоактивних супстанци) 

 
Дефектолог XI 

- Посета радника СУП-а школи  Радник СУП-а Током 
године 

- Активности вршњачког тима за бобу против 
болести зависности (вршњачка едукација, 
радионице, презентације у холу школе и у 
медијима) 

Координатор Тима 
чланови тима 

Током 
године 
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 
            Циљ програма за заштиту животне средине је да ученици стичу знања, 
формирају навике и изграђују ставове битне за очување здраве животне средине.  
Задаци кроз које ће се циљ остварити су: реализација садржаја, корелација стечених 
знања са животним ситуацијама, примена наученог  и подстицање на правилно 
понашање у различитим окружењима. 
 

Садржај - активности Време 
реализације  

Реализатори 

Реализација наставних садржаја из наставних предмета: 
свет око нас, природа и друштво, чувари природе, 
биологија, географија,хемија, физика, ТИО, домаћинство, 
грађанско васпитање... 

У складу са 
наставним 
планом и 
програмом 

Наставници 
разредне и 
предметне 
наставе 

Мотивисање  ученика и укључивање у израду паноа, 
постера, плаката на тему заштите животне средине 

Током године Одељењске 
старешине 

Реализација тема на ЧОС-у Према плану  Одељењске 
старешине 

Припрема ученика пре реализације и анализа понашања у 
природи (и било којој средини) након реализације посета, 
излета, екскурзије и наставе у природи 

Према плану 
посета, 
излета... 

Одељењске 
старешине 

Сарадња са родитељима, упознавање са програмом и 
упућивање да у свакодневном контакту са децом указују 
на потребу очувања животне средине и постизање  
договора  о јединственом васпитном деловању 

Према плану 
родитељ. саст 

Одељењске 
старешине 

У слободним активностима – секцијама подстицати 
ученике и развијати интересовања ученика да сазнају још 
више, организовати квиз знања...  

Током године Наставници 

Учешће ученика на литерарним и ликовним конкурсима 
на тему заштите животне средине 

По 
објављивању 
конкурса  

Наставници 
разредне 
наставе, 
језика, 
ликовне 
културе 

Личним примером утицати на формирање исправних 
ставова 

Свакодневно Сви 
запослени 

Укључивање што већег броја ученика у акције које 
организује одељење, школа или локална средина  

Према плану 
акција 

Одељењске 
старешине 

Кроз све облике рада развијати код ученика одговорност 
према себи и другима 

Свакодневно Сви 
запослени 

Развијати код ученика одговорност према биљном и 
животињском свету који нас окружује (чување зелених 
површина, дохрањивање птица, дивљачи...) 

Свакодневно Сви 
запослени и 
родитељи 

Координација свих активности Током године  Тим за 
заштиту 
животне 
средине 
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Школа ће у сараднји са институцијама у локалној средини организовати акције 
озелењавања места, акције чишћења простора у околини школе, сакуљање секундарних 
сировина и  сакупљање и правилно одлагање електронског отпада. 
 
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА КУЛТУРНУ АКТИВНОСТ  ШКОЛЕ 
 
  Тим за културну активност школе ће организовати обележавање свих значајних 
датума, ангажујући што већи број учесника-ученика школе. 

Такође, кроз ове активности ће се укључити и друге школе (спортски сусрети), 
као и локална средина – Дом културе, Библиотека, Културно уметничка друштва. 

Ученици старијих разреда ће свечаним програмом обележити Дан школе и 
Школску славу – Светог Саву. 

Ученици млађих разреда ће припремити приредбе за крај првог и другог 
полугодишта и приредбу за свечани пријем првака. 

Ученици млађих разреда  који похађају продужени боравак се укључују у 
приредбе на крају полугодишта, као и свечаност поводом  пријема будућих првака. 
Такође, ученици из боравка ће припремити и ове године пригодан програм за 
предшкоце и биће гости Предшколске установе „Радост“ у Србобрану. 

Заједничким активностима ће се обележити Дечија недеља на нивоу школе. 
Крајем наставне године организоваће се концерт школског хора. 

 
 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ШКОЛСКИ  МАРКЕТИНГ 
 

Интерни школски маркетинг је најизраженији у периоду ученичких 
такмичења. Успеси наших ученика се објављују читањем Књиге обавештења у свим 
одељењима. Резултати са општинских такмичења и такмичења вишег нивоа се 
истичу и на огласној табли школе. Такође, ученички радови су истакнути на видним 
местима у учионицама и холу школе, а поводом Дечије недеље школски хол се 
претвори у галерију ликовних радова ученика од првог до осмог разреда. Продукти 
ученичких активности најбоље осликавају живот и рад школе, постигнућа ученика и 
њихово стваралаштво. 

Екстерни маркетинг се одвија преко таласа Радио Србобрана  и путем 
Интернета, а у појединим приликама и путем дневне штампе. Објављују се вести 
везане за организацију рада, актуелности, прославе, свечаности, ученичка такмичења 
и резултати, новине које школа уводи у свом раду и остале значајне активности. 

Ученици који похађају продужени боравак представљају школу кроз приредбе и 
дружења са будућим првацима у Предшколској установи «Радост», истичући 
предност наше школе управо постојањем продуженог боравка. 
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Представљање рада школе (вођење Летописа и школског сајта) 
 
 У школи је формиран Тим за вођење летописа и представљање рада школе, а 
чине га наставници предметне и разредне наставе и представници Ученичког 
парламента. Задатак који Тим има је прикупљање података за представљање школе, 
селекција података и објављивање на интернет страни, писање летописа и 
обавештавање ученика и осталих заинтересованих за рад школе на друге начине- књига 
обавештења, плакати, панои, прилози на радио Србобрану или другим средствима 
информисања. 
Школа води летопис за сваку школску годину. Садржај летописа чине писани подаци о 
активностима школе и реализацији образовно – васпитног рада. Подаци у летопису се 
поткрепљују фотографијама начињеним у току реализације различитих облика 
образовно-васпитног процеса, као и  фотографијама  продуката ученичког рада 
 
Школа ће све важне информације објављивати на школском сајту чија је адреса 
osvuksrbobranedu.rs 
 
 
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 
 
 
 Ради правилног развоја и неговања здравих стилова живота у школи је формиран 
тим који ће планирати и реализовати спортске активности ученика на нивоу школе и на 
нивоу Општине у сарадњи са другим школама. Активности ће бити тако конципиране 
да обезбеде учешће великог броја ученика, односно свих ученика школе. Једна недеља 
школског спорта ће бити реализована у септембру, а једна у априлу. Ученици ће бити 
активно укључени у реализацију кроса, као и разноврсних спортских такмичења на 
свим нивоима, од школског до републичког. 
 

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  И НАПРЕДОВАЊЕ 
 

 Планирање стручног усавршавањ и напредовања је, поред законске регулативе, 
професионални и стручни приступ послу, жеља за ефикасним и ефективним радом и 
тежња да се остваре  постављени циљеви и остваре што бољи резултати. 

 
Професионални развој запослених је свеобухватан процес који подразумева 

стално развијање укупних потенцијала појединца са циљем квалитетнијег обављања 
посла и унапређивања праксе. 
Организациони облици стручног усавршавања могу бити у установи и ван установе. 
 
 
Облици стручног усавршавања у установи: 

- извођење огледног часа, 
- излагање о савладаном програму ван установе, 
- приказ књиге, приручника, дидактичког материјала, стручног чланка.., 
- остваривање истраживања (научна, акциона), 
- остваривање пројеката, 
- остваривање програма од националног интереса, 
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- остваривање облика стручног усавршавања у установи за потребе осталих 

запослених, 
- остали облици (пленарно предавање, презентација, радионица, панел дискусија, 

рад у групама, постер презентација, изложбе, стручно путовање...) 
 
 
Облици стручног усавршавања ван установе: 

- одобрени програми стручног усавршавања (обуке), 
- акредитовани програми високошколске установе, 
- стручни скупови (конгрес, сабор, сусрети и дани, конференција, саветовање, 

симпозијум, округли сто, трибина...) 
- летње и зимске школе, 
- стручна и студијска путовања, 
- остали  облици (пленарно предавање, презентација са дискусијом, радионица, 

панел дискусија, рад у групама, постер презентација, изложбе, стручно путовање) 
 
 
Нивои стручног усавршавања у установи: 
 

- стручна већа предмета, 
- стручни активи, 
- тимови, 
- педагошки колегијум, 
- одељењска већа, 
- наставничко веће, 

 

- савет родитеља, 
- школски одбор, 
- ученички парламент, 
- одељењска заједница, 
- вршњачки тим, 

 

Начин – улоге у различитим облицима стручног усавршавања могу бити: 
присуство, излагање, извођење, ауторство, организовање, координисање, вођење, 
анализа, дискусија, приказ... 
Кроз процес стручног усавршавања наставници и стручни сарадници треба да унапреде 
знања и вештине потребне за рад у образовно-васпитној установи. 
 
Знања: Вештине: 
-ужестручна знања из области / предмета, 
-из педагогије и психологије, 
-о различитим методама, техникама,  
-о развојним карактеристикама деце, 
-о техникама учења, 
-о основама програма васпитног рада, 
-о планирању и евидентирању рада, 
-о техникама евалуације и самоевалуације, 
-о начинима сарадње са породицом, 
-о стр. институцијама које се баве развојем 
деце, 
-из информатике, 
-из страног језика, 
-познавање закона, прописа, правних аката  
 

-тимски рад, 
-комуникацијске вештине, 
-активно слушање, 
-примене различитих облика рада са учен, 
-израде дидактичког материјала, 
-организовање различитих активности, 
-конструктивно решавање конфликата, 
-коришћење разних техника у раду, 
-подучавање, 
-самоевалуације, 
-изражавање, 
-отвореност ка новинама, 
-емпатија, 
-иницијативност, 
-спремност на сарадњу. 
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  Узимајући у обзир сва знања и информације у вези стручног усавршавања, као и 
самоевалуацију до сада реализованог, наставници и стручни сарадници су на нивоу 
стручних већа утврдили које компетенције треба да развијају, и сачинили личне планове 
стручног усавршавања за ову школску годину. На основу тих планова сачињен је план 
стручног усавршавања на нивоу школе. 
 

Наставници и стручни сарадници су за ову школску годину, након 
извештаја о стручном усавршавању за прошлу школску годину, на стручним 
већима разматрали потребе за стручним усавршавањем и  потом израдили личнe 
планoве стручног усавршавања  који су саставни део Годишњег плана рада школе 
и  чувају се у школској документацији. 
 
 Поред наведених активности у школи ће се реализовати и: 
 

- Индивидуални педагошко-инструктивни рад са наставницима  
- Менторски рад са наставницима – приправницима 
-  

 
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 
 
 
У циљу обезбеђивање интерног система квалитета у установи, а на основу Закона о 
основама система образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС, бр.88/2017) од ове школске 
године у школи је фопрмиран Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе. 
 
Основни циљ рада овог тима је обухват и координисање свих активности и мера које 
реализују постојећи стручни органи, тимови и педагошки колегијум. 
 
Задаци Тима: 
 

- Стара се о обезбеђивању и унапређивању квалитета о-в рада школе 
- Прати остваривање Школског програма 
- Стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа 
- Стара се о развоју компетенција наставника и ученика 
- Вреднује резултате рада наставника и ученика 
- Сарађује са свим стручним органима, тимовима и активима 
- Уско сарађује са тимовима за развој школског програма, Школско развојно 

планирање и Самовредновање рада школе 
- У реализацију појединих задатака из области унапређења квалитета рада 

установе и компетенција, сарађује са појединим стручњацима, као и са Тимом за 
стручно усавршавање наставника 

 
Тим чине представници разредне наставе, предметне наставе, директор школе и 
школски психолог, као и представници Савета родитеља и ученичког парламента.Тим 
ће се састајати почетком и крајем сваког квартала током године, а по потреби и чешће. 
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И 
ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 
Тим чине координатор, директор школе, представници разредне , представници 
предметне наставе, Савета родитеља и ученичког парламента 
 
Основни циљ рада јеподстицање развоја међупредметних компетенција код ученика 
школе, као и развој предузетничког духа. 
 
Тим ће уско сарађивати са директорм школе, стручном службом, свик стручним већима, 
активима и тимовима, као и са појединим представницима и установама и 
институцијама локалне заједнице 
 
 
АКТИВНОСТ НОСИОЦИ ЗАДАТАКА ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Подстицање наставника да 
организују часове са циљем 
развоја међупредметних 
компетенција код ученика, 
одржавањем часова и 
слободних активности 
корелисањем наставних 
садржаја из различитих 
предмета и реализацијом 
заједничких пројеката 

Директор, координатор 
тима, представници 
стручних већа 

Септембар 2018. 
 ( приликом израде 
годишњих планова)  и 
током године 

Укључивање школе у 
пројекте, акције и 
манефестације  локалне 
заједнице са циљем развоја 
међупредметних 
компетенција 

Директор, координатор 
тима 

Током године 

Подстицање развоја 
предузетничког духа код 
ученика 

Директор, координатор, 
наставници 

- Октобар 2018. – 
Дечија пијаца током 
Дечије недеље 

- Рециклирање старе 
хартије – током 
првог полугодишта  

- Посета истакнутих 
предузетника из 
локалне заједнице – 
током другог 
полугодишта 

Праћење понуда за пројекте 
и конкурсе на којима би 
школа учествовала са 
циљем додатног опремања, 
унапређења и 

Директор, координатор, 
стручна служба 

Током године 

136 
 



Основна школа „Вук караџић“                                                     ______                 Србобран 
осавремењавања наставе, 
развоја међупредметних 
компетенција код ученика и 
стручних компетенција код 
наставника  
 
 

 
БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА 

          
  Ученик у просеку проведе око 7 сати дневно у простору школе, 
што обухвата време реализације наставе и осталих облика образовно-васпитног рада, 
као и одморе између часова, што је један од разлога да безбедност ученика буде главни 
приоритет школе. Управа школе, као и сви  запослени свако са свог аспекта радних 
активности доприноси стварању сигурног школског окружења.   
 
             Сви запослени су упознати са Правилником о безбедности ученика којим је 
утврђено право ученика на заштиту и безбедност док бораве у  школској згради и 
школском дворишту, на путу између куће и школе, као и  ван школске зграде и 
школског дворишта – за време остваривања образовно-васпитног рада или других 
активности које организује Школа, као што су: екскурзије, настава у природи и сличне 
активности.   
        Ученици имају право на заштиту и безбедност од: поступака других лица, болести 
и повреда, пожара, поплаве, елементарних непогода и других природних појава које 
могу угрозити безбедност. 
У циљу заштите и безбедности ученика, Школа предузима следеће мере: 

- дежурство наставника и помоћно-техничког особља, 
- осигурање ученика, 
- обезбеђивање свих елемената заштите од пожара, поплава, елементарних 

непогода и других природних појава које могу угрозити безбедност ученика 
Школе, 

- сарадња са државним органима и органима јединице локалне самоуправе, 
- друге мере у циљу заштите и безбедности ученика утврђене законом и општим 

актом школе 

Одељењски старешина и наставници који с ученицима обрађују одговарајуће 
програмске садржаје обавезни су да ученике упознају са опасностима с којима се могу 
суочити за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које 
организује Школа, као и с начином понашања којим се те опасности избегавају или 
отклањају. 

Школа води уредну евиденцију о редовном похађању наставе свих уписаних 
ученика, као и евиденцију о деци доспелој за упис у први разред, по списковима које 
добија од надлежног општинског органа, а у случају престанка похађања наставе 
обавештава надлежне органе. 
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          Психолог школе, у сарадњи са одељенским старешином, остварује увид у 
породичне прилике када уочи промене у понашању и учењу ученика и у случају 
констатације да постоји недовољна брига и надзор у породици, обраћа се Центру за 
социјални рад  у циљу предузимања мера ради пружања подршке ученику 

Школа сарађује са Домом здравља у вези са здравственим стањем ученика и 
наставника. Сарадња се односи на обавезне лекарске и систематске прегледе у циљу 
праћења здравственог стања и предузимања,  превентивних мера, као и каснијег, 
евентуалног  лечења. 

Школа већ неколико година има видео назор, што доприноси већој безбедности 
ученика, а у плану је да се ове школске године систем побољша и унапреди.  

Безбедност ученика је прожета кроз активности више тимова у школи, а 
нарочито Тима за заштиту здравственог стања ученика, Тима за социјалну заштиту 
ученика, Тима за заштиту ученика од дискриминације, занемаривања, злостављања  и 
злоупотребе, као и са програмом активности на сузбијању малолетничке деликвенције и 
употребе дрога. 

ПОЈАЧАНИ ВАСПИТНИ   И  САВЕТОДАВНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 
 
За ученике који имају лакше сметње у физичком, интелектуелном, емоционално-
социјалном развоју, школа ће организовати појсчсни васспитни рад, као и саветдовани 
рад са њима. 
 
Критеријуми избор ових ученика су : 
-поремећај у понашању ученика; 
-недовољна ментална развијеност; 
-емотивна нестабилност и социјална незрелост; 
-блажи облици дисграфије и дислексије; 
-поремећај односа у породици. 
 
Појачани васпитни рад, у складу са законом, као и савтеодавни образовно- васпитни рад 
организује се током читаве школске године који треба да омогући напредовање ових 
ученика. Примењују се следећи поступци: 
 

1. упутства одељењском старешини за рад са учеником 
2. индивидуализована настава (посебне методе и садржаји рада на часу) 
3. смањење захтева наставних садржаја 
4. одржавање допунске наставе 
5. рад са психологом школе –  упознавање ученика са условима успешног 

учења, развој самопоуздања, емотивна подршка и сл., а све по израђеном 
индивидуалном плану заштите ученика 

6. израда планова за рад код куће, помоћ родитеља 
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САДРЖАЈ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 
 

-Откривање ученика који заостају у развоју и 
школском успеху; 
-Утврђивање узрока заостајања, предузимање 
одговарајућих мера и праћење резултата 
-Испитивање и упућивање на Стручни тим за 
инклузивно образовање, ради израде ИОП-а 
 
-сарадња и саветодавни рад са родитењима ученика 
који заостају у развоју; 
-сарадња са стручним институцијама (институт за 
ментално здравље, Дом здравља, развојно 
саветовалиште, Центар за Социјални рад; 
-Сарадња са наставницима у вези напредовања 
ученика који имају сметње у развоју; 
-Индивидуални рад са ученицима са тешкоћама у 
читању и писању; 
Индивидуално саветовање деце и родитеља са 
проблемима у емотивном и социјалном развоју 

 
Време 

уписа и 
тестирања, 
 
 
Октобар 
Новембар 

 
 

 
 

Током    
године 

 
Психолог 
 
 
 
 
 
 
Наставници 
разредне и 
предметне 
наставе 
 
 
 
 
  Родитељи 

 
 
 

САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ  
 

Сарадња са родитељима ће се одвијати путем одељенских родитељских 
састанака, разредних одељенских састанака и индивидуалних разговора са родитељима, 
као и реализацијом отворених врата школе, који ће се одвијати једном месечно. 
Одељенске старешине сачиниће план и програм одељенских родитељских  састанака, 
који ће се налазити у прилогу Дневника рада.     У школској 2014/2015. години одржаће 
се неколико трибина за родитеље чији је циљ допринос бољој информисаности 
родитеља о животу и раду њихове деце у школи, као и упознавање родитеља са 
одређеним проблемима и изазовима које деца могу имати током школовања. 

На крају првог и на крају другог полугодишта родитељи ће се изјаснити путем 
анкете о задовољству сарадњом између породице и школе, а резултати анкете ће 
послужити школи за унапређење овог облика рада. 

 Такође у школи функционише Савет родитеља као саветодавни орган, а чине га 
по један представник родитеља из сваког одељења и један из одељења за децу са 
посебним потребама. Избор  родитеља за члана савета врши се на првом родитељском 
састанку у првој недељи септембра, с тим што се може исти родитељ бирати више пута.  
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Трибине за родитеље 
 

Тема Реализатори Време реализације 
„Првак у породици“ 
 Психолог Септембар 

„Прелазак са разредне на 
предметну наставу“ Психолог Септембар 

„Улога родитеља у избору 
средње школе ученика“ Психолог Фебруар 

 
*Школски психолог ће у окивру рада Општинског савета родитеља одржати стручно 
предавање из домена педагошке и развојне психологије, а према Плану раду 
Општинског савета. 
 
 

САРАДЊА СА  ИНСТИТУЦИЈАМА  У ЛОКАЛНОЈ СРЕДИНИ 
 

 Школа ће иницирати и прихватати све облике сарадње са школама у оквиру 
општине, као и са осталим школама у околини. Сарадња ће се одвијати кроз различите 
облике делатности (школски сусрети, културне  манифестације, научна и спортска 
такмичења). 

Поводом дана школе, школа домаћин  ће  организовати активности са 
различитим садржајем у које ће бити укључени ученици редовних одељења и  посебних 
одељења за децу са сметњама у развоју. Ученици наше школе ће као гости учествовати 
на спортским сусретима поводом дана школе осталих школа у општини Србобран. 

Школа активно сарађује са  друштвом за помоћ ЛМНРО „Бисер“ и КУД  „Ром“ 
из Србобрана.  

Посебна, специјална одељења школе оствариће сарадњу са школама исте врсте 
из Врбаса, Бечеја и Новог Сада. 
Са институцијама локалне заједнице ће се у складу  са потребама одвијати међусобна 
сарадња, а то су: Градска библиотека, Дом културе, Радио Србобран, Дом Здравља „Др 
Ђорђе Бастић“, Дом здравља „Нови Сад“ у Новом Саду, Центар за социјални рад, 
Полицијска станица , Центар за спорт и туризам и спортски клубови, Културно 
уметничка друштва и невладине организације и удружења грађана. 
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 УПРАВНИ, РУКОВОДЕЋИ И САВЕТОДАВНИ ОРГАНИ 
 

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ  ОДБОРА   
  

Школски одбор чине представници запослених, родитеља и локалне самоуправе, 
по три члана. Рад се одвија у седницама којима руководи председник Школског одбора, 
Александра Лазић. 

 
 

Представници запослених Представници родитеља Представници јединице 
локалне самоуправе 

1. Александра Лазић Груборовић Драгица Милица Зарић 
2. Снежана Остојић Илдико Гавански Аларгић Љубица 
3. Лазо Гверо Опанчарев Ћелбабин 

Слободанка 
Милан Гаврић 

 
Представници ученика именованих од стране Ученичког парламента у Школски 

одбор су: Теодора Јојкић и Анђела Смајић 
 

За текућу школску годину Школски одбор ће на својим седницама одговорно 
разматрати и одлучивати о следећем: 

- Разматрање и усвајање  Извештаја о раду за протеклу школску годину. 
- Разматрање и усвајање предлога Годишњег програма рада школе за текућу 

школску годину. 
- Усвајање извештаја о раду директора школе – два пута годишње 
- Кадровска питања. 
- Организациона питања рада школе. 
- Ажурирање општих и појединачних аката. 
- Избор пописних комисија. 
- Разматрање анализе успеха ученика на крају првог полугодишта. 
- Разматрање извештаја комисије за попис имовине и средстава. 
- Разматрање извештаја о пословању школе за протеклу календарску годину. 
- Разматрање извештаја о опремљености школе у складу са нормативом. 
- Разматрање завршног рачуна. 
- Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта. 
- Кадровска питања за наредну школску годину. 
- Одлучивања по жалби и приговору на решења и одлуке директора. 

 Текућа питања 
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ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА   
 

      Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика из сваког редовног 
одељења школе, као и представник родитеља ученика са посебним потребама у 
издвојеним одељењима (специјална одељења). Савет родитеља реализује свој рад кроз 
седнице током школске године. Председника Савета родитеља бирају родитељи на 
почетку сваке школске године. Седницама руководи председник Савета родитеља, 
Андријана Чобанов.  
Чланови Савета су: 
 
 Разр/

одељ Родитељ  Разр/ 
одељ Родитељ 

1. I1 Милица Слепчев 11. V1 Дунђерски Тамара 
2. I2 Mаријана Радовић 12 V2 Нада Дунђерски 
3. I3 Данеила Павловић 13. VI1 Александра Ивановић 
4. II1 Верица Филиповић 14. VI2 Биљана Бајић 
5. II2 Мирослава Туторов 15. VII1 Гајић Љиљана 
6. III1 Драгана Мрвић 16. VII2 Илдико Гавански 
7. III2 Шегуљев Јасмина 17. VIII1 Шијачић Жељко 
8..  IV2 Бојана Ратковица 18. VIII2 Станаћев Оливера 
9. IV3 Марина Киза 19. VIII3 Филиповић Ангела 
   20. Спец.оде

љења 
Гојко Миљковић 

 
Савет родитеља ће током школске  године реализовати следеће задатке и активности : 

- Предлагање представника родитеља у Школски одбор; 
- Предлагање представника родитеља у  Тимове; 
- Предлагање мера за осигурање квалитета и унапређење образовно-васпитног 

рада; 
- Учествовање у поступку предлагања изборних предмета; 
- Разматрање намена коришћења средстава школе од донација и осталих извора 

средстава; 
- Разматрање услова за рад школе; 
- Учествовање у поступку прописивања мера, начина и поступака заштите и 

безбедности ученика; 
- Давање сагласности за програм и организовање екскурзија и програме наставе у 

природи и разматрање извештаја о њиховом остваривању; 
- Разматрање осталих питања утврђених статутом. 
- Предлагање родитеља за праћење завршног испита 

 
 

ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ  
 

Директор школе ће у овој школској години обављати следеће активности : 
- Планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања 
- Старање о осигурању квалитета и унапређивању о-в рада 
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- Старање о остваривању развојног плана установе 
- Организовање педагошко-инструктивног увида и надзора, те предузимање мера 

за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника 
- Планирање стручног усавршавања запослених 
- Предузимање мера ради извршавања налога просветног инспектора и просветног 

саветника, као и у случају недоличног понашања запосленог и његовог 
негативног утицаја на ученике 

- Старање о благовременом обавештавању запослених, стручних органа и органа 
управљања о свим питањима од интереса за рад ових органа 

- Сазивање и руковођење седницама Наставничког већа 
- Усмеравање и усклађивање рада стручних органа 
- Сарадња са родитељима ученика 
- Сарадња са друштвеним институцијама 
- Подношење извештаја о свом раду органу управљања 
 

ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ  
 

Секретар у школи обавља нормативно-правне и друге правне послове:  
- саставља текст Нацрта, помаже у утврђивању Предлога општих аката Школе, 

стара се о њиховом објављивању и информисању органа Школе; 
- присуствује седницама Школског одбора; 
- обавља правно-техничке послове око избора за органе Школе; 
- реализује стручне послове везане за конкурсе и радне односе запослених у 

целости; 
- даје правна мишљења запосленима у вези са обављањем њихових послова; 
- води евиденцију о присутности запослених на радном месту; 
- брине о слању и пријему поште; 
- саставља решења, одлуке и друге појединачне акте и стара се о њиховом 

достављању; 
-  води евиденцију и чува документацију запослених, ажурира документацију и 

одлаже у архиву Школе; 
- обавља и друге послове од значаја за функционисање школе, а у складу са 

законом и подзаконским актима. 
 
 

 СТРУЧНИ  САРАДНИЦИ 
 

Програм рада стручних сарадника 
 
Циљ: 
 Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке и науке 
педагог доприноси  остваривању и унапређивању основног образовања и васпитања у 
установи (школи), у складу са циљевима и принципима  образовања и  васпитања 
дефинисаних Законом о основама система образовања и васпитања, као и посебним 
законима. 
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Задаци: 

- учешће у стварању оптималних услова за развој ученика и остваривање 
образовно-васпитног рада, 

- праћење и подстицање целовитог развоја ученика, 
- пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењавању васпитно-

образовног рада, 
- пружање подршке родитељима и старатељима на јачању њихових васпитних 

компетенција и развијању сарадње породице и школе, 
- учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада, 
- сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним 

организацијама од значаја за успешан рад школе, 
- самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке 

науке и праксе.  
 

Подручја рада: 
 

 Планирање и  програмирање образовно-васпитног рада 
 Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 
 Рад са наставницима 
 Рад са ученицима 
 Рад са родитељима, старате 

Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем 
детета 

 Рад у стручним органима и тимовима 
 Сарадња са стручним институцијама. 
 Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 
  
 
 
ПЛАН РАДА ПСИХОЛОГА 
 

Садржај Време 
реализације 

Сарадници 

Планирање, програмирање и организовање 
сегмената  васпитно-образовног рада 
Израда Извештаја и  Годишњег плана рада школе 
Израда годишњег и месечних планова свога рада 
 
Помоћ  наставницима у раду са ученицима који имају 
тешкоће у учењу и понашању 
Рад у развојном тиму  

 
 
 
 

VIII, 
током 
године 

 
 

 

Директор 
Предметни 
Наставници 
 
Пред. 
Наставници 
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Сарадња са наставницима 
Рад на избору облика и метода рада 
Упознавање са могућности- 
ма ученика 
Упознавање са пород. проблемима ученика 
Помоћ при решавању едукативних, васпитних и 
здрав. тешкоћа ученика 
Изналажење мотивационих поступака за брже и 
ефикасније усвајање градива 
Помоћ при орган. доп., дод. и сл. активности 
Сарадња са учитељима првих разреда и од. стареш. 
петих разреда 
Рад на унапређивању оцењивања 
Рад у оквиру одељенских заједница 

 
 
 
 
 

током 
године 

 
 
 
 
 
 
 

 

Директор, 
коор. стр. тела 

 
 

Одељењске 
старешине 

 
 

Учитељи и 
одељењске 
старешине 

Пред. 
Наставници 

Рад са ученицима 
 
Испитивање зрелости за полазак у школу 
Пријем и распоређивање нових ученика 
Праћење развоја ученика 
Праћење социјализације млађих и адаптације нових 
ученика  
Евидентирање ученика са већим тешкоћама у раду и 
израда ИОП-а у сарадњи са осталим члановима Тима 
за ИОП. 
Саветодавни рад при решавању интелектуалних, 
емоционалних и породичних проблема 
Групни рад са ученицима са сличним проблемима 
Рад у оквиру ОЗ, радионички рад 
Превенција менталног здравља 
Превенција болести зависности и делинквентног 
понашања 
Индивидуално и групно професионално 
информисање и усмеравање 

 
 
 

 
 

током 
године 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tоком 
године 

 

 
  
  

 
Одељењске 
старешине 

 
 

Учитељи 
 
 

Од.. 
старешине 

 
 

Одељењске 
старешине 

 
 

 
Рад са родитељима 
Упознавање са породичном климом и проблемима 
Решавање развојних проблема и односа у породици 
Психолошко образовање  
родитеља  
Решавање едукативних тешкоћа и сарадње са 
наставницима 
Упућивање на специјализо ване институције и 
сарадња са њима 

 
 
 
 
 

Tоком 
године 

 
 
 

 

 
Од. старешине 
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Истраживања 
Праћење програма Развојног плана по областима 
Самовредновање и вредновање рада школе 

 
 

Tоком 
године 

 
 
 

 
Аналитички рад 
Подела и уједначавање одељења првог разреда 
Анализа састава ученика у првом разреду 
Праћење и анализа реализације програма и 
постигнтог успеха 

 
 
 

Tоком 
године 

 

 
 
 
 
 

 
Рад у стручним органима 
Сарадња са стр. Већима и реализација стр. тема 
Информисање о извршеним анализама и испит. у 
школи 
Учествовање у раду Наставничког већа, Педагошког 
колегијума, одељењских већа, стручних већа, актива 
и тимова 
Рад са почетницима у настави 
Учествовање у раду  стручног актива стручних 
сарадника и наставника у специјалној настави 
 

 
 
 

Tоком 
године 

 
 

 
 
 
 

 
Сарадња са Предшколском установом, основним 
школама у општини ,Гимназијом, Центром за 
социјални рад, Домом здравља, Министарством 
просвете и другим стручним институцијама 
Учествовање  у струч. усавршавању 

 
 

Tоком 
године 

 

 
 
 
 
 

 
 
Вођење документације 
Израда глобалног и оперативних планова рада 
Вођење дневника рада и евиденције о раду са уч. и 
родитељима 

 
 
 

Tоком 
године 

 
 

Учитељи I 
разреда 

 
 

Припреме за рад 
Припремање за рад 
Припремање анализа, саопштења и предавања 

 
 

Tоком 
године 

 

Од. старешине 
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ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА 
 
Рад школског библиотекара одвијаће се по следећим сегментима : 

- Пријем и издавање књижног и осталог библиотечког материјала 
- Асистенција наставницима у реализацији програма наставе у медијатеци 
- Обучавање ученика о раду у библиотеци ( организација и рад школске 

библиотеке, упознавање са мрежом библиотека у Србобрану, упознавање са 
изворима знања ...) 

- Саветодавни рад са ученицима у библиотеци 
- Рад у слободним активностима ученика 
- Библиотечко-информацијска делатност 
- Културна и друштвена делатност школе на нивоу библиотеке 

 
 УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 
ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
     Ученичке одељенске заједнице су основни колективи у којима се остварује највећи 
део програма образовн-васпитног рада, а конституишу се на почетку сваке школске 
године. Одељенске заједнице доприносе непосредном ангажовању ученика на 
решавању основних питања колектива, учења, рада и забаве у одељењу и школи. 
     Активности одељенске заједнице су : 

- Појачан васпитни рад са ученицима који имају проблеме у понашању; 
- Унапређивање рада и успеха у настави и другим активностима; 
- Развијање хуманих односа међу људима; 
- Чување здравља, заштита и унапређење животне средине; 
- Неговање и развијање националне свести и толеранције; 
- Стицање знања битних за професионално оријентисање; 
- Усмеравање на правилно коришћење слободног времена; 
- Неговање естетских вредности и уношење лепог у свакодневни живот; 
Избор по два члана, представника одељења за рад у Ученичком парламенту  
(односи се на VII и VIII разред) 
Реализација рада одељенских заједница ће се вршити  у оквиру часа одељењског 

старешине, једанпут недељно, док се акције, сусрети, манифестације и остали облици 
рада организују ван тог времена. Наведени облици рада се реализују најчешће на нивоу 
разреда или школе, а у складу су са програмом за културну делатност школе и планом 
рада радних, ненаставних субота. 
Све одељенске заједнице са одељенским старешинама ће се укључивати у активности 
које ће се организовати на општинском нивоу. 
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 ПЛАН РАДАУЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 
 Ученички парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог 
разреда, које бирају ченици на састанку одељењске заједнице, као ученик који је биран 
у одељењу за ученике са сметњама у развоју. Од ове школске године планира се 
укључивање и ученика петог и шестог разреда који ће бити „Парламентарци-волонтери“ 
 
Парламент чине  следећи ученици: 
 
VII1 – Kоста Гајић, Ненад Миковић 
 
VII2-  Тамара Гавански, Теодора Јојкић 
 
VIII1-  Анђела Смајић. Магдалена Шеатовић 
 
VIII2-  Тијана Јоцић, Теодора Јолић 
 
VIII3 - Богдан Шијачић, Виктор Јаношев 
 
 К1, К2, К3 – Алберт Јагић, Ивана Ђорђевић 
 
Председник Ученичког парламента је Богдан Шијачић, заменик председника је Теодора 
Јолић , а записничар Анеђела Смајић 
 
По један члан Ученичког парламента је  изабран и ангажован у  раду стручних тимова и 
актива  које је  формирало Наставничко веће, а њихова имена су дата у табели – 
Структура стручних тимова и актива.  
 
 Парламент учествује у раду Школе кроз следеће активности: 

- даје мишљење и предлоге стручним органима и руководећим органима о 
правилима понашања, мерама безбедности, Годишњем програму рада, Школском 
програму, избору уџбеника, слободним активностима... 

- разматра односе и атмосферу у школи; 
- учествује у самовредновању и Школском развојном планирању; 
- узима учешће у осталим активностима од значаја за ученике 
- укључивање Ученичког парламента у рад Канцеларије за младе;  
-  сарадња са Ученичким парламентом Гимназије. 
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ПЛАН  РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 
 

Активности Време 

1. Састанак тима ученичког парламента и подела рада 
2. Конституисање Ученичког парламента  
3. Избор руководства Ученичког парламента 
4. Упознавање чланова Парламента са законским 
оквиром деловања парламента, са правима и дужностима 
чланова; упознавање са нормативним актима школе 
(Статут; Програм рада школе); Законом о основама 
система (део који се односи на ученике); Правилником о 
понашању ученика; Пословником о раду парламента и сл. 
5. Израда и усвајање Програма рада Ученичког 
парламента у овој школској години 
6. - 27.9. Светски дан туризма  

Септембар 

1. Активности у току дечије недеље 
2. Проблеми у школском животу и дискусија на 

тему побољшања услова школског живота и 
промоције учтивог понашања-анкета или интервју 
чланова парламента 

Oктобар 

1. Европски дан науке-7.11. 
2. Светски дан проналазача-9.11. 
3.Међународни дан науке и мира- 11.11. 
4.Дан детета-20.11 
5.Међународни хуманитарни рад-23.11. 

Новембар 

1.Учешће ученика у оцењивању и процењивању 
квалитета рада   школе (путем анкета,упитника..). 
2.-Међународни дан волонтера-5.12. 
3.-Међународни дан миграната-18.12 
 

Децембар 

1. Прослава дана Светог Саве Јануар 

1. Избор уџбеника за школску 2020/2021. годину 
2. Дан заљубљених - обележавање 

Фебруар 

-Хуманитарне и волонтерске акције 
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Март 

1. Светски дан шале- обележавање 
2. Професионална оријентација - представљање средњих 
школа 

Април 

 
1. Избор Ученика Генерације 
2. Професионална оријентација – трибина  
3.-Међународни празник рада- 1.5. 
4.- Дан Европе- 9.5. 

Мај 

1. Анализа рада Ученичког парламента - Извештај о раду Јун 

- Чланови Парламента као вршњачки едукатори - 
преношење искустава у своје одељење; покретање акција 
на нивоу одељења 
- Културно - забавни живот ученика - осмишљавање 
активности 
- Сарадња са управом школе; понашање ученика; 
испуњавање обавеза ученика 
- Предлози за осавремењивањ наставе 
- Организовање предавања о болистима зависности. 
- Обележавање Дана државности 
- Како безбедно користити интернет 
- Сусрет са претставницима ђачког парламента других 
школа и размена  искуства- посета    средњој школи у 
нашем месту 
- Прављење паноа са сликама о раду ђачког парламента   
-  Обележавање светског дана животне срдине. 
- Сарадња са локалним установама 

Током године 

  
      Координатор тима:Ружица Милић 
 
 

У школском развојном плану једна од приоритетних области је подршка 
ученицима, тако да ће се и кроз рад Ученичког парламента оснаживати личност 
појединца, изграђивати сараднички односи међу ученицима и неговати толеранција. 
Циљ је да се што већи број ученика  укључи у реализују задатке из програма рада 
Ученичког парламента, да они постану иницијатори и носиоци акција. 
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СТРУКТУРА ЧЕТРДЕСЕТОЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ 
 
НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ И ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 
  

- Непосредни рад са ученицима – реализација редовне наставе,  допунске, 
припремне наставе, додатног рада, слободних активности, разредних, поправних 
и завршног испита; 

- Индивидуални педагошки рад за ученике са сметњама у физичком и психичком 
развоју; 

- Реализација часова одељењског старешине; 
- Планирање и припремање за непосредни рад са ученицима 
- Послови одељенског старешине  
- Сарадња са родитељима и старатељима 
- Присуство и рад на седницама стручних органа и тимова 
- Дежурство у школи 
- Стручно усавршавање 
- Културне и друге образовно-васпитне активности у складу са потребама ученика, 

школе и локалне заједнице 
- Екскурзије, излети и настава у природи 
- Подстицање развоја  талентованих ученика 

 Праћење развоја и напредовања ученика 
- Вођење хора 
-  Вођење и благовремено ажурирање педагошке евиденције 
-  Менторски рад 
- Замена одсутног наставника 
- Учешће у спровођењу смотри и такмичења 
-  Остали послови 
 

ПСИХОЛОГ ШКОЛЕ 
 

- Учешће у планирању и програмирању образовно – васпитног рада у школи 
- Праћење и вредновање образовно – васпитног рада 
- Рад са наставницима на унапређивању образовно – васпитног рада и 

инструктивни рад са наставницима 
- Рад са ученицима 
- Сарадња са родитељима 
- Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и 

персоналним асистентом 
- Рад у стручним органима и тимовима 
- Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 
- Вођење документације 
- Припрема за рад 
- Остали послови 
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БИБЛИОТЕКАР 
 
- Пријем и издавање књижног и осталог библиотечког материјала 
 -Вођење евиденције о пријему и разврставању библиотечког материјала 

- Обучавање и саветодавни рад са ученицима за рад у библиотеци  
- Прикупљање података о потребама набавке уџбеника за ученике од првог до 

четврдог разреда (бесплатни уџбеници) 
- Библиотечко-информативна делатност 
- Културна и друштвена делатност на нивоу библиотеке 
- Остали послови 
 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 
 

- Организација рада школе 
- Заступање и представљање школе 
- Формирање стручних тимова 
- Праћење реализације целокупног рада шклоле 
- Праћење примене законских и подзаконских аката и предузимање мера у случају 

повреде истих 
- Доношење  Правилника о организацији и систематизацији послова 
- Реализација педагошко-инструктивног рада 
- Вршење педагошког надзора и контроле 
- Праћење  реализације наставе и осталих активности 
- Организација образовно -васпитног процеса 
- Рад у стручним органима школе 
- Рад са ученицима и родитељима 
- Сарадња са Министарством просвете, науке и техничког развоја 
- Сарадња са органима јединице локалне самоуправе  
- Организација реализације завршног испита 
- Организација такмичења и смотри 
- Финансијско-материјални послови 
- Стручно усавршавање 
- Остали послови 
 

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ 
 

- Стручни и административно-технички послови за потребе органа школе и 
потребе из оквира радних односа запослених у школи 

- Реализација послова у вези са конкурсним поступцима 
- Вођење одговарајуће обавезне школске евиденције 
- Давање правног мишљења и тумачења запосленима и органима школе 
- Учествовање у припремању седница  и присуство седницама  органа школе и 

вођење техничких послова у вези са истим 
- Састављање нацрта општих аката и учествовање у доношењу истих 
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- Вођење осталих административно-техничких послова 
- Контрола радника на одржавању чистоће, домара и сервирке 
- Прикупљање, обрада и прослеђивање статистичких података 
- Праћење правно-административних аката и стручно усавршавање 
- Остали послови 

 
ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА 
 

- Реализација рачуноводствено-фијнансијских  послова 
- Примање ликвидација и исплата приспелих рачуна 
- Обрачун и исплата : зарада, накнада зарада, путних трошкова и осталих личних 

примања. 
- Вођење пословних књига 
- Обрачун амортизације и ревалоризације средстава 
- Израда годишњег и полугодишњег обрачуна 
- Обрада статистичких података и састављање статистичких извештаја 
- Обављање послова по налогу директора 
- Праћење правно-административних аката и стручно усавршавање 
- Остали послови 

 
АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКИ РАДНИК 
 

- Преузима и заводи пошту у деловодник и уручује је адресатима, одашиље пошту; 
- Обавља дактилографске послове и фотокопирање; 
- Води евиденцију о ученицима-путницима; 
- Израђује и издаје бонове за ужину; 
- Обавештава ученике и запослене путем књиге обавештења; 
- Води благајну и врши ликвидацију исте; 
- Води благајнички дневник; 
- Прима уплате од одељењских старешина и води евиденцију о томе; 
- Стара се о ситном инвентару и потрошном материјалу и одговоран је за њихов 

попис; 
- Попуњава тражене статистичке податке; 
- Обавља и друге послове по налогу директора у складу са законом, подзаконским 

актом, општим актом Послодавца и уговором о раду. 
 

Посао административно-финансијског радника обавља 0,5 извршилаца. 
 

МАЈСТОР – ДОМАР – ЛОЖАЧ 
 

- Одржавање школске зграде, инвентара, намештаја и инсталација 
- Обављање  свих послова у вези са системом централног грејања 
- Хигијенско кречење школског објекта 
- Курирски послови 
- Послови набавке 
- Послови одржавања зелених површина око школе 
- Остали послови 
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КУВАР 
 

- Припремање оброка за ученике 
- Припремање јеловника 
- Исказивање потреба и набавка намирница 
- Одржавање хигијене у кухињи и трпезарији, као и у пратећим просторијама 
- Сервирање оброка 
- Остали послови 

 
СЕРВИРКА 
 

- Пријем намирница и ужине 
- Припрема топлог напитка и расподела ужине према броју корисника 
- Сервирање ужине 
- Прање посуђа 
- Чишћење и одржавање високог степена хигијене у кухињским просторијама 
- Остали послови 
 

РАДНИЦИ НА ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ 
 

- Одржавање чистоће у школским просторијама – учионицама, кабинетима, 
ходницима, холу, канцеларијама и осталим просторијама 

- Чишћење и прање прозора и намештаја 
- Неговање зеленила и  цвећа 
- Помоћ у свим пословима везаним за организовање манифестација у школи 
- Остали послови 
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ЉУДСКИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ 
 

Ред. 
бр. Презиме и име Врста стручности 

Степен
стручн 
спреме 

Наставници разредне наставе 

1. Лазић Александра Професор разредне наставе VII1 

2. Миросављевић Јулка Професор разредне наставе VII1 

3. Марић Милица Професор разредне наставе VII1 

4. Жикић Наташа Професор разредне наставе VII1 

5. Попглигорин Љубица Професор разредне наставе VII1 

6. Јовичић Јована Професор разредне наставе VII1 

7. Остојић Снежана Професор разредне наставе VII1 

8. Тодоровић Весна Професор разредне наставе VII1 
9. Џамбас Снежана Професор разредне наставе VII1 
10. Чаленић Марина Професор разредне наставе VII1 
11. Јелена Јоргић Дипломирани учитељ VII1 
12. Наташа Живковић Дипломирани учитељ VII1 
13. Бојана Нићин Професор разредне наставе  VII1 

 
Наставници предметне наставе 

1. Цвјетковић Дејана Професор математике VII1 
2. Лукић Милица Професор математике VII1 
3. Мркшић Наташа Професор српског језика VII1 
4. Чокић Драгана Професор српског језика VII1 
5. Вукићевић Милена Професор енглеског језика VII1 
6. Нина Рабинчук Професор енглеског језика VII1 
8. Аријана Војкић Професор немачког језика VII1 
9. Пејаков Љиљана Професор биологије VII1 
10. Радованов Исидора Професор хемије VII1 
11. Милић Ружица Професор географије VII1 
12. Гверо Лазо Професор историје VII1 
13. Васић Жељко Проф. технике и информатике VII1 
14. Милош Гарабандић Професор физике VII1 
15. Бајин Иван Професор физике VII1

 

16. Станаћев Борислав Професор физичког васпитања VII1 
17. Ракић Слободан Професор физичког васпитања VII1 
18. Сава Трифуновић Професор ликовне културе  VII1 
19. Јелена Поповић Професор ликовне културе VII1 
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20. Александара Шунтић Професор музичке културе VII1 
21. Ненад Ркман Наставник верске наставе VI1 
22. Мелинда Тот  Мориц Професор мађарског језика VII1 
23. Синиша Фехер Дипл.економиста VII1 

23. Лидија Петровић Дипл.психолог VII1 
24. Делић Теодора Дипл. дефектолог из области 

специјалне рехабилитације 
VII1 

25.  Теодора Ристановић Професор биологије VII1 
26. Софија Бачак Наставник математике IV 
27. Милица Радоњић Професор информатике и 

рачунарства 
VII1 

 
 

Управа школе и административни радници 
 

1. Поповић Јулкица Директор школе VII1 
2. Алексић Бранкица Секретар школе VII1 
3. Ковач Ержебет Шеф рачуноводства IV1 
4. Маријански Јелка Административно 

финансијски радник 
IV1 

 
Стручни сарадници 

 
1. Виолета Пивнички Психолог VII1 
2.  Библиотекар VII1 
    
 Помоћни радници 
 
1. Роберт Дудаш Домар III 

2. Јелена Белић Кувар III 
3. Буквић Милка Прехрамбени технич. IV 
5. Икрашев Драгица Помоћни радник I 
6. Јаношев Славица Помоћни радник I 
7. Анчић Љиљана Помоћни радник III 
8. Туторов Милан Помоћни радник I 

9. Красуљак Зора Помоћни радник II 
10. Топић Мирјана Помоћни радник I 
11. Кандић Мирјана Помоћни радник I 
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ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 
 

       
Годишњи плана рада школе реализоваће све структуре установе – директор, 
наставници, стручни сарадници, ученици, родитељи, спољни сарадници и остали 
радници школе. 

 
У реализацији задатака утврђених планом учествује и Школски одбор, Савет 

родитеља, стручни органи и субјекти изван школе који су директно или индиректно 
упућени у реализацију садржаја плана рада  школе у свом домену.  

 
Праћење реализације наставе у току наставне године реализују директор и 

стручни сарадници, о чему се сачињава план (распоред) посета и води евиденција у 
виду протокола или евиденционих листа за праћење часова.  При прављењу распореда 
има се у виду да равномерно буду заступљена сва одељења, као и обухват наставника. У 
овој школској години планирана је посета на око 40 наставних часова.  

 
По потреби реализоваће се и посете часовима које нису планиране, ако буде 

разлога за то. Сем наставе,  вршиће се систематско праћење и свих осталих облика 
образовно-васпитног рада кроз различите приступе (анализе, извештаје, увид у школску 
евиденцију и документацију, посматрање, интервјуисање ...). 

 
У процесу самовредновања рада школе прикупљају се подаци од ученика, 

наставника, стручних сарадника и  родитеља о комплетном раду у школи. У зависности  
од потреба школе, сваке године се издвоји једна кључна област сагледавања, која ће 
бити приоритетна. За ову школску годину то је област ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА Прикупљени подаци и извештај који се сачини ће нам дати најконкретнију 
слику школе у тој области и указати на корекције које треба урадити, односно шта је 
потребно уврстити као приоритетан задатак у наредној школској години у план рада, 
што ће резултирати квалитетнијим образовно-васпитним  радом.   
 
 У праћење реализације Годишњег плана рада за школску 2019/2020. годину од ове 
школске године укључује се и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 
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Саставни делови Годишњег плана рада школе су : 

- Планови рада наставника за редовну наставу (обавезне, обавезне изборне и 
изборне предмете) 

- Индивидуални образовни планови 
- Планови за допунску наставу 
- Планови рада за додатни рад 
- Планови рада слободних активности 
- Планови рада стручних већа 
- Планови рада стручних актива и тимова 
 

Годишњи план рада је  разматран  на седници Наставничког већа одржаној ________ 
године. 
Годишњи план рада је  разматран  седници Савета родитеља одржаној __________ 
године. 
 
             
Годишњи план рада разматран је и једногласно усвојен на седници 
Школског одбора одржаној ______________ године. 
 
 
 
 
Председник Школског одбора :                                                        Директор школе:   
       
_________________________                                                __________________________ 
  (Александра Лазић )                                                                          (Јулкица Поповић ) 
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