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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

за школску 2022/2023. годину 
 

1.УВОД 
 

1.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 
Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр: 88/2017, 27/2018,27/2018, 

др. закони 10/19, 6/20) 

Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у 

основној школи (Сл. гласник – Просветни гласник Бр: 2/92, 2/2000);  

Правилник о нормативима школског простора и наставних средстава за основну школу (Просветни 

гласник бр. 4/90); Стратегија образовања у Републици Србији до 2020. год. („Службени гласник РС“ бр. 

107/2012); Правилник о компетенцијама рада директора („Службени гласник РС“ бр. 38/2013); 

Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања („Службени гласник 

РСПросветни гласник бр: 4/90, 2/91, 2Закон о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“ бр: 88/2017, 27/2018,27/2018, 

др. закони 10/19, 6/20) 

Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у 

основној школи (Сл. гласник – Просветни гласник Бр: 2/92, 2/2000); 

Правилник о нормативима школског простора и наставних средстава за основну школу (Просветни 

гласник бр. 4/90); 

Стратегија образовања у Републици Србији до 2020. год. („Службени гласник РС“ бр. 107/2012); 

Правилник о компетенцијама рада директора („Службени гласник РС“ бр. 38/2013); 

Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања („Службени гласник 

РСПросветни гласник бр: 4/90, 2/91, 2/92, 13/92, 1/94, 5/95, 6/96, 8/97, 14/94, 10/98, 2/00, 4/01, 4/03, 7/03, 

4/04, 9/04, 10/04, 12/04, 1/05, 3/06, 6/06, 7/06, 9/06, 6/2007, 7/2007/, 6/2009, 2/2010); 

Статут школе; 

Школски развојни план 2020-2023. године; 

Самовредновање и извештај о самовредновању школе; 

Школски календар за шк. 2022/23 годину; 

Школски програм;2022/2026. године 

Образовни стандарди за крај првог циклуса образовања; 

Образовни стандарди за крај другог циклуса образовања; 

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

и учења за први разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС” - Просветни гласник, 

број 10/17, 12/18, 15/18, 18/18, 1/19 и 2/20) 

Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања („Службени 

гласник РС” - Просветни гласник, 16/18, 3/19 и 5/21) 

Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања („Службени 

гласник РС” - Просветни гласник, 5/19, 1/20 и 6/20, 7/2022-1) 

Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања („Службени 

гласник РС” – Просветни гласник, 11/19, 6/20 и 7/21) 

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

наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС” – 

Просветни гласник, бр. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20, 6/20 и 17/21) 

Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму 
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наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС” – 

Просветни гласник, бр. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20, 6/20 и 17/21) 

Правилник о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања („Службени 

гласник РС” - Просветни гласник, 5/19, 1/20, 6/20, 8/20, 5/21 и 17/21) 

Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања („Службени 

гласник РС” – Просветни гласник, 11/19, 2/20, 6/20, 5/21 и 17/21) 

/92, 13/92, 1/94, 5/95, 6/96, 8/97, 14/94, 10/98, 2/00, 4/01, 4/03, 7/03, 4/04, 9/04, 10/04, 12/04, 1/05, 3/06, 6/06, 

7/06, 9/06, 6/2007, 7/2007/, 6/2009, 2/2010); Статут школе; Школски развојни план 2020-2023. године; 

Самовредновање и извештај о самовредновању школе; Школски календар за шк. 2022/23 годину; 

Школски програм;2022/2026. године Образовни стандарди за крај првог циклуса образовања; Образовни 

стандарди за крај другог циклуса образовања; Правилник о плану наставе и учења за први циклус 

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

васпитања („Службени гласник РС” - Просветни гласник, број 10/17, 12/18, 15/18, 18/18, 1/19 и 2/20) 

Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања („Службени 

гласник РС” - Просветни гласник, 16/18, 3/19 и 5/21) Правилник о програму наставе и учења за трећи 

разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС” - Просветни гласник, 5/19, 1/20 и 6/20, 

7/2022-1) Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС” – Просветни гласник, 11/19, 6/20 и 7/21) Правилник о плану наставе и учења за 

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

разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС” - Просветни гласник, бр. 15/18, 18/18, 

3/19, 3/20, 6/20 и 17/21) Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања 

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

(„Службени гласник РС” - Просветни гласник, бр. 15/18, 18/18, 3/19, 3/20, 6/20 и 17/21) Правилник о 

програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС” - 

Просветни гласник, 5/19, 1/20, 6/20, 8/20, 5/21 и 17/21) Правилник о програму наставе и учења за осми 

разред основног образовања и васпитања („Службени гласник РС” – Просветни гласник, 11/19, 2/20, 6/20, 

5/21 и 17/21)   
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1.2.УСЛОВИ РАДА 
 

1.2.1.Материјално-технички и просторни услови рада 
 
Школа покрива две велике месне заједнице: Гајдобру и Нову Гајдобру. Гајдобра је већа месна заједница 

и у њој је седиште школе, док је Нова Гајдобра мања месна заједница, подручна је школа и има 

тенденцију проширења грађењем нових кућа и насељавањем. 

Школа у Гајдобри располаже са 1932,90 м
2
, укупног унутрашњег простора, а школа у Новој Гајдобри  

885,17 м
2
. Двориште са спортским теренима у Гајдобри износи 4150 м

2, 
док у Новој Гајдобри дворишна 

површина износи 3200 м
2.
 Ученички простор у Гајдобри сачињавају: 10 кабинета (један није у функцији), 

3 учионоце и  фискултурна сала.  

У објекту Нова Гајдобра настава се изводи у 7 учионица (једна се користи као зборница), кабинету 

информатике  и фискултурној сали.  

У школи постоји бројан инвентар наставних средстава који је због дужине употребе и недостатка 

резервних делова нефункционалан. Намештај је у солидном стању и одговара узрасту ученика. 

Настава информатике се изводи у кабинету за информатику.  

Зелене површине око оба објекта су врло лепо уређене и деца све одморе проводе на травнатим 

површинама. У  оба објекта уведена је интернет мрежа што омогућава коришћење интернета у свим 

учионицама и доприноси модернизацији наставе, али и бољој комуникацији запослених између објеката. 

Школа користи есДневник. У оба објекта су урађене летње учионице. 

      Располажемо фондом књига у школској библиотеци за радника са пoла радног временa. Књиге су 

очуване и у добром су стању за коришћење и читање. Стручна педагошка и психолошка литература 

постоји и у исправном је стању. Доступна је свим просветним радницима.  

Еколошки услови за рад школе су добри, пошто се обе школске зграде налазе у центру села окружене 

зеленилом и травњацима. У близини школа нема никаквих фабрика које би неповољно утицале на живот 

и рад ученика. 

МАТИЧНА ШКОЛА ГАЈДОБРА 

Ресурс Укупан број Површина (m2) Напомена 

Учионица (I  и III разред) 1 41,16  

Учионица (II разред) 1 44,91  

Учионица (IV разред) 1 64,00  

Кабинет (Српски језик) 1 46,47  

Кабинет (Математика) 1 61,68  

Кабинет (Информатика) 1 58,87  

Кабинет (Биологија) 1 53,36  

Кабинет (Географија/Историја) 1 46,85  

Кабинет (Немачки језик ) 1 40,94 
Користи се и за 

енглески језик 

Кабинет (Енглески језик) 1 50,38 Не користи се 

Кабинет (ТИО) 1 82,21  

Кабинет (Музичка култура) 1 51,80  

Кабинет (Ликовна култура) 1 48,34  

Библиотека 1 31,53  

Фискултурна сала 1 98,08  

Женска свлачионица 1 12,92  

Остало: 

Директор 
1 21,80  

Секретар/рачуноводство 1 29,07  

Педагог 1 21,06  

Зборница 1 44,06  

Трпезарија 1 102,95  
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Забавиште   217,32  

 

ПОДРУЧНА ШКОЛА НОВА 

ГАЈДОБРА         Ресурс 
Укупан број Површина (m2) Напомена 

Учионица (I и III разред) 1 51,00  

Учионица (II и IV разред) 1 50,88  

Учионица (V разред) 1 40,31  

Учионица (VI разред) 1 27,90  

Учионица (VII разред) 1 40,59  

Учионица (VIII разред) 1 41,47  

Учионица 1 41,65 Користи се као зборница 

Кабинет (Информатика) 1 35,49  

Фискултурна сала 1 261.75  

Tрпезарија 1 79,48  

Зборница            1 19,84 

Зборница у Новој Гајдобри није 

у функцији. За те намене 

користи се једна учионица. 

Вртић 1 178,66  

 

Информатичко – Технолошка (ИТ) и мултимедијална опрема 

МАТИЧНА ШКОЛА ГАЈДОБРА 
Тип опреме Где се користи Број комада 

Рачунар (десктоп) Кабинет (Информатика) 20+1 

Рачунар (десктоп) +лаптоп Кабинет (Српски језик) 1+1 

Рачунар (десктоп) + лаптоп Кабинет (Биологија) 1+1 

Рачунар (десктоп) + лаптоп Кабинет (Географија/Историја) 1+1 

Рачунар (десктоп) Кабинет (Немачки језик /Енглески језик) 1 

Рачунар (десктоп) Кабинет (ТИО) 1 

Рачунар (десктоп) Кабинет (Музичка култура) 1 

Рачунар (десктоп) + лаптоп Кабинет (Ликовна култура) 1 

Рачунар (десктоп) Зборница+ Лаптоп 2+1 

Рачунар (десктоп) Директор 1 

Рачунар (десктоп) +лаптоп Секретар/рачуноводство 3+1 

Рачунар (десктоп) Вртић 1 

Рачунар (десктоп) + лаптоп Педагог 1 

Лаптоп 2/4  разред, 1/3  разред, 3 

Видео бим По потреби 3 

Апарат за фотокопирање                      Библиотека 1 

Телевизор Зборница, ППП 3 

Мини – линија   Учитељи/наставници страних језика 2 

Скенери Кабинет информатике, директор 2 

Штампач Зборница, директор, педагог, 

секретар/рачуноводство, 

кабинет информатике, учитељи 

10+2 

Графоскоп По потреби 5 

ПОДРУЧНА ШКОЛА НОВА ГАЈДОБРА        

Тип опреме Где се користи Број комада 
Рачунар (десктоп) Кабинет (Информатика) 10+1 

Рачунар (десктоп) Зборница Лаптоп 1+1 

Лаптоп По потреби 5 
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Видео бим По потреби 3 

Апарат за фотокопирање                      Кабинет информатике, Зборница 2 

Телевизор Зборница, вртић 2 

Мини – линија   Учионице разредне наставе; по потреби 3 

Штампач Информатика, зборница, учитељи 3 

Графоскоп По потреби 1 

 

1.2.2.Кадровски услови рада 
 
У школској 2022/2023 години наставни кадар чине: 
ГРУПА РАДНИХ МЕСТА НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА УКУПНО 

ПО ГРУПИ 

1.РУКОВОДЕЋА РАДНА 

МЕСТА 

Директор школе 1 1 

 

2.РАДНА МЕСТА У 

ОБРАЗОВАЊУ   И 

ВАСПИТАЊУ-НАСТАВНО 

ОСОБЉЕ 

наставник Наставник разредне наставе 8 21,23 

Наставник у комбинованом 

одељењу од два разреда-

разредна настава 

0 

Наставник предметне  

наставе 
6,08 

Наставник предметне  

наставе са одељенским 

старешинством 

7 

Наставник у комбинованом 

одељењу-предметна настава 

0,15 

васпитач Васпитач у групи ППП 2 4 

Васпитач у групи вртића-

мешовитој васпитној групи 

2 

Стручни сарадник Стручни сарадник-педагог 1 1,50 

Стручни сарадник- 

библиотекар 

0,50 

3.ПРАВНИ ПОСЛОВИ Секретар   1 1 

4.ПРАТЕЋИ И ПОМОЋНО 

ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ 

 

4.1.Финансијско 

рачуноводствени послови 

Дипломирани економиста 

за финансијско 

рачуноводствене послове 

 

 1 10 

4.2.Послови  

инвестиционог и  

техничког одржавања, 

безбедности и заштите 
 

 

Домар/мајстор 

одржавања 

 2 

4.3.Послови услужних 

делатности 

сервирка  0,60 

4.4.Остали послови  

подршке 

Радник за одржавање  

хигијене/ чистачица 

 6,40 

УКУПНО СИСТЕМАТИЗОВАНИХ  РАДНИХ МЕСТА: 38,73 
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2.3.Наставници по школској и стручној спреми 
ВАСПИТАЧИ У ПРЕДШКОЛСКИМ ГРУПАМА 

Редни 

број 
Презиме и име 

Стручна 

спрема 
Државни 

испит/лиценца 
% радног 

времена 
Врста радног 

односа 

Радни 

стаж: 

год. 

Радни 

стаж: 

мес. 
Путник Напомена 

1.  Бабаљ Драгана VI да 100% неодређено 20 7 не  

2.  Поповић Оливера VI да 100% неодређено 30 5 не  

ВАСПИТАЧИ У МЕШОВИТОЈ ГРУПИ ОД 3-5,5 ГОДИНА 

Редни 

број 
Презиме и име 

Стручна 

спрема 
Државни 

испит/лиценца 
% радног 

времена 
Врста радног 

односа 

Радни 

стаж: 

год. 

Радни 

стаж: 

мес. 
Путник Напомена 

1.  Кисин Мирјана VI да 100% неодређено 11 11 не  

2.  Кујачић Јелена VII да 100% неодређено 10 10 да  

НАСТАВНО ОСОБЉЕ (РАЗРЕДНА НАСТАВА) 

Редни 

број 
Презиме и име 

Стручна 

спрема 

Државни 

испит/лице

нца 

% радног 

времена 
Врста радног 

односа 

Радни 

стаж: 

год. 

Радни 

стаж: 

мес. 
Путник Напомена 

1. Теклић-Пецељ Орјана VII да 100% неодређено 29 4 да  

2. Мрачајац Љиљана  VII да 100% неодређено 39 0 да  

3. Бошковић Сања  VI да 100% неодређено 35 4 да  

4. Поповић Татјана  VII да 100% неодређено 30 8 да  

5. Чолаковић Драгана  VII да 100% неодређено 36 11 да  

6. Самопјан Јадранка  VII да 100% неодређено 21 9 не  

7. Шешум Драгана  VII да 100% неодређено 32 4 да  

8. 
Гаврић Валентина 

(енг. језик) 
VII да 40% неодређено 11 9 да  

9. Ловренчић Милана VII да 20% неодређено 14 11 да породиљско 

10. 
Шанта Александра 
(енг. језик) 

VI.2 не 20% одређено 2 8 да  

НАСТАВНО ОСОБЉЕ (ПРЕДМЕТНА НАСТАВА) 

Редни 

број 
Презиме и име 

Стручна 

спрема 

Државни 

испит/лице

нца 

% радног 

времена 
Врста радног 

односа 

Радни 

стаж: 

год. 

Радни 

стаж: 

мес. 
Путник Напомена 

1. Шуњка Наташа VII да 99% неодређено 25 0 да  

2. Маловић Надежда VII да 99% неодређено 30 2 да  

3. Ловренчић Милана  VII да 80% неодређено 14 11 да породиљско 

4. Шанта Александра VI.2 не 90% одређено 2 8 да  

5. Бошњак Наташа VII да 111% неодређено 10 10 да  

6. Бодрожа Јелена IV не 44% одређено 4 8 да породиљско 

7. Петровић Зорица VII да 22% одређено 15 11 да  

8. Дозет Драгана VII да 60% неодређено 20 5 да  

9. Фодора Јелена VII да 80% неодређено 16 6 да  

10. Шутић Биљана VII да 40% неодређено 22 0 да  

11. Несторовић Снежана VII да 80% неодређено 9 7 да  

12. 
Грубанов- 

жутковић Јелена 

VII да 40% одређено 
5 11 да  
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13. Ања Адамовић VII не 70% одређено 4 5 да  

14. Рупар Снежана VII да 70% неодређено 20 9 да  

15. Жујић Снежана VII да 55% неодређено 23 0 да  

16. Павловић Милена VII да 50% неодређено 27 0 не  

17. Лучић Милкица VII да 20% неодређено 20 9 не  

18. Бороцки Маја VII да 75% неодређено 23 6 да  

19. Пушкар Александар VII да 25% неодређено 10 3 да  

20. Сворцан Ксенија IV не 100% одређено 1 1 да  

21. Ракић Дуња VII да 100% одређено   да замена 

22.  Дана Дорер VII да 100% одређено 
  да 

пензионер/

замена 

 
ВЕРСКА НАСТАВА  

Редни 

број 
Презиме и име 

Стручна 

спрема 
Државни 

испит 
% радног 

времена 
Врста радног 

односа 

Радни 

стаж: 

год. 

Радни 

стаж: 

мес. 
Путник Напомена 

1.  Кузмановић Борис VII  80% одређено 13 6 да  

ПРАВНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА  

Редни 

број 
Презиме и име 

Стручна 

спрема 
Државни 

испит 
% радног 

времена 
Врста радног 

односа 

Радни 

стаж: 

год. 

Радни 

стаж: 

мес. 
Путник Напомена 

2.  Лаганчић Весна  VII да 100% неодређено 10 11 да  

3.  Комад Мирјана  VII  100% неодређено 11 7 не  

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

Редни 

број 
Презиме и име 

Стручна 

спрема 
Државни 

испит 
% радног 

времена 
Врста радног 

односа 

Радни 

стаж: 

год. 

Радни 

стаж: 

мес. 
Путник Напомена 

1.  Загорац Ранко  III  100% одређено 3 6 не  

2.  Поповић Зоран  IV  100% неодређено 18 6 не  

3.  Адамовић Лидија  II  60%+40% неодређено 23 4 не  

4.  Мирјана  Миловић I  100% неодређено 5 1 не  

5.  Ђурица Вера  I  100% неодређено 28 5 не  

6.  Самарџић Биљана  IV  100% неодређено 22 1 не  

7.  Ђурић Бранка  I  100% неодређено 20 7 не  

8.  Савчић Биљана I  100% одређено 7 5 не  

9.  Марковић Михољка I  100% одређено 4 6 не  
 

ДИРЕКТОР  

Редни 

број 
Презиме и име 

Стручна 

спрема 
Државни 

испит/лиценца 
% радног 

времена 
Врста радног 

односа 

Радни 

стаж: 

год. 

Радни 

стаж: 

мес. 
Путник Напомена 

1.  Бајић Бранка VII да 100% неодређено 36 1 да  
 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ  

Редни 

број 
Презиме и име 

Стручна 

спрема 
Државни 

испит/лиценца 
% радног 

времена 
Врста радног 

односа 

Радни 

стаж: 

год. 

Радни 

стаж: 

мес. 
Путник Напомена 

1.  Тир Јелена-педагог VII да 100% одређено 0 9 да  

2.  
Павић Александар-

библиотекар 
VII да 50% неодређено 32 4 не  
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2. OРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
2.1. Број ученика у школи школске 2022/2023 године 

ОДЕЉЕЊА У ГАЈДОБРИ 
РАЗРЕДНА НАСТАВА  

Одељење  Укупно 

ученика  

М  Ж  Одељењски старешина  

I1 22 17 5 Драгана Шешум 

II1 18 11 7 Орјана Теклић-Пецељ 

III1 14 6 8 Сања Бошковић 

IV1 17 6 11 Јадранка Самопјан 

УКУПНО  71 40 31  

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА  

Одељење  Укупно 

ученика  

М  Ж  Одељењски старешина  

V1 17 9 8 Мирјана  Павловић 

VI1 20 11 9 Наташа Бошњак 

VII1 21 13 8 Снежана Рупар 

VIII1 19 11 8 Наташа Шуњка 

УКУПНО  77 44 33  

УКУПНО ОД I ДО VIII 148  УЧЕНИКА 

ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА У НОВОЈ ГАЈДОБРИ 

РАЗРЕДНА НАСТАВА  

Одељење  Укупно 

ученика  

М  Ж  Одељењски 

старешина  

I2 8 2 6 Сунчица Тришић 

II2  10 7 3 Љиљана Мрачајац 

III2  8 6 2 Татјана Поповић 

IV2 8 5 3 Драгана Чолаковић 

УКУПНО  34 20 14  

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА  

Одељење  Укупно 

ученика  

М  Ж  Одељењски 

старешина  

V2 7 1 6 Александра Шанта 

VI2 11 6 5 Ања Адамовић 

VII2 5 5 0 Јелена Фодора 

VIII2 14 9 5 Надежда Маловић  

УКУПНО  37 21 16  

УКУПНО ОД I ДО VIII 71 УЧЕНИКА 

 

УКУПНО ОДЕЉЕЊА У ГАЈДОБРИ 8 

УКУПНО ОДЕЉЕЊА У НОВОЈ ГАЈДОБРИ 8 

КОМБИНОВАНО ОДЕЉЕЊЕ 0 

СВЕГА ОДЕЉЕЊА 16 

УКУПНО УЧЕНИКА У ГАЈДОБРИ 148 

УКУПНО УЧЕНИКА У НОВОЈ ГАЈДОБРИ 71 

СВЕГА УЧЕНИКА 219 

БРОЈНО СТАЊЕ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКИМ ОДЕЉЕЊИМА: 

Место        Група Број деце Свега 

Гајдобра  I 16 16 

Нова Гајдобра I   9 9 

Укупно 2 25 25 
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БРОЈНО СТАЊЕ У МЕШОВИТОЈ ГРУПИ ОД 3 ДО 5,5 ГОДИНА        

Место        Група Број деце Свега 

Гајдобра  I 24 24 

Укупно I 24 24 
У свим групама настава се изводи на српском језику као и у одељењима од I до VIII разреда.  

Од I – IV разреда као страни језик учи се енглески језик 

Од V до VIII разреда као страни језик учи се енглески  и немачки језик (обавезан изборни). 

Једно одељење је комбиновано (II и IV разред у Новој Гајдобри) 

 

2.2.Оперативни план органиуације и реализације наставе у школској 2022/23. години 
 
На основу Стручног упутства заорганизацију и реализацију образовно-васпитног рада у 

основној школку школској 2022/2023. години Наставничко веће „Алекса Шантић“ Гајдобра-

Нова Гајдобраје на седници која је одржана 26.8.2022. године усвојила Оперативни план 

организације и реализације наставеу школској 2022/23. години 

 

Преглед расположивих ресурса 

Број ученика по одељењима матична школа 

ОДЕЉЕЊА У ГАЈДОБРИ    
РАЗРЕДНА НАСТАВА 

Одељење Укупно ученика 

I1 22 

II1 18 

III1 14 

IV1 17 

УКУПНО 71 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

Одељење Укупно ученика 

V1 17 

VI1 20 

VII1 21 

VIII1 19 

УКУПНО 77 

ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА У НОВОЈ ГАЈДОБРИ 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

Одељење Укупно ученика 

I2 8 

II2  10 

III2 8 

IV2 8 

УКУПНО 34 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

Одељење Укупно ученика 

V2 7 

VI2 11 

VII2 5 

VIII2 14 

УКУПНО 37 
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Распоред одељења по учионицама 

ОДЕЉЕЊА У ГАЈДОБРИ 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

Одељење Учионица/кабинет Одељењски старешина 

I1 Учионица (I/III) Драгана Шешум 

II1 Учионица (II/IV) Орјана Теклић-Пецељ 

III1 Учионица (I/III) Сања Бошковић 

IV1 Учионица (II/IV)  Јадранка Самопјан 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

Одељење Учионица/кабинет Одељењски старешина 

V1 Кабинет (ликовна култура) Мирјана Павловић 

VI1 Кабинет (математика) Наташа Бошњак 

VII1 Кабинет(историја/географија) Снежана Рупар 

VIII1 Кабинет (српски језик) Наташа Шуњка 

ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА У НОВОЈ ГАЈДОБРИ 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

Одељење Учионица/кабинет Одељењски старешина 

I2 Учионица Сунчица Тришић 

II2  Учионица Љиљана Мрачајац 

III2 Учионица Татјана Поповић 

IV2 Учионица Драгана Чолаковић 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

Одељење Укупно ученика Одељењски старешина 

V2 Учионица 1 Александра Шанта 

VI2 Учионица 2 Ања Адамовић 

VII2 Учионица 3 Јелена Фодора 

VIII2 Учионица 4 Надежда Маловић 

 

Модели остваривања наставе 

Настава у школи се организује према моделима које одређује локална самоуправа у складу 

са епидемиолошком ситуацијом у школи и општини. 

I модел 

Настава се организује непосредним радом у школи, у две смене. Ученици од I до IV разреда 

похађају редовну наставу током целе школске године у две смене-преподневној смени и 

поподневној и смењују се недељно, а ученици од V до VIII похађају редовну наставу само у 

преподневној смени. Свако одељење има своју учионицу.Ученици разредне наставе у 

матичној школи у Гајдобри похађају наставу у учионицама које су физички одвојене од 

главне зграде. 
 

Одељења предшколске деце и у Гајдобри и у Новој Гајдобри похађају ППП у 

преподневној смени од 8:00 – 12:00 часова због малог броја деце.  

Целодневни боравак је од 5:30 – 16:30 часова. (Васпитно-образовни рад у у мешовитој 

групи од 3 – 5,5 година). 

Преподневна смена почиње са наставом у 8:00 часова. 

Поподневна смена почиње са наставом у 12:45 часова. 
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Наставни час траје 45 минута. 

 

 

Школски одмори трају: 

I (први) одмор .................. 5 минута 

II (други) одмор................15 минута 

III (трећи) одмор................5 минута 

IV (четврти) одмор.............5 минут 

  

Ритам радног дана школе 

Ритам рада у школи одвијаће се на следећи начин: 

Време трајања часова у преподневној смени: 

I час 8:00 – 8:45 часова 

II час 8:50 -  9:35 часова 

III час 9:50 – 10:35 часова 

IV час 10:40 – 11:25 часова 

V час 11:30 – 12:15 часова 

VI час 12:20 – 13:05 часова 

Време трајања часова у поподневној смени: 

I час 12:45 – 13:30 часова 

II час 13:35 – 14:20 часова 

III час 14:35 – 15:20 часова 

IV час 15:25 – 16:10 часова 

V час 16:15 – 17:00 часова 

 

Начин остваривања наставе на даљину 

У случају преласка на други моделн Настава на даљину биће организована преко 

платформе Google Classroom која испуњава све смернице за избор система за упрљвањем 

учења. Наставни садржаји у виду дигиталних материјала ће се ученицима достављати 

унапред или током боравка у школи за наредни час који ће група пратити на даљину. 

За подршку настави на даљину користиће се снимљени часови наставе из Базе часова, која 

је доступна на РТС Планети и званичној интернет страници Министарства просвете. 

 

Начин реализације ванаставних активности, додатне и допунске наставе 

 

Додатна и допунска настава ће се реализовати преко предчаса или након завршетка часова 

редовне наставе. 

 

Начин праћења и вредновања постигнућа ученика 

Праћење и вредновање постигнућа ученика који ће наставу остваривати непосредним радом 

у школи регулисано је Законом о основама система образовања и васпитања и 

правилницима. 

Праћење вредновања постигнућа ученика који ће наставу остваривати радом на даљину 

подразумева формативно оцењивање у коме ће се од ученика захтевати већа 

интерактивност са наставницима коришћењем електронских мрежа и платформи.  Поред 

вредновања постигнућа током непосредног рада, наставници ће коришћењем Гугл упитника 

и квизова креирати кратке тест форме са задацима вишеструког избора и кратког одговора. 
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Описане поступке праћења и вредновања је могуће применити за највећи део ученика. За 

мањи број ученика који није у могућности да учествују у интерактивној, електронској 

комуникацији школа ће обезбедити штампане материјале. 

Начин праћења остваривања плана активности 

За праћење остваривања плана активности задужени су директор школе, педагог и 

одељенски старешина. 

Остваривање плана активности ће пратити непосредним увидом у реализацију непосредне и 

наставе на даљину. Оперативни планови по активима на недељном и месечном нивоу 

предаваће се на одобрење. Директор школе и педагог имаће приступ свим Гугл учионицама 

и дисковима, чиме ће имати могућност праћење наставе на даљину. 

Сви уочени недостатци биће благовремено исправљени и кориговани како би квалитетном 

наставом били обухваћени сви ученици. 

 
2.3. Подела предмета и одељења на наставнике 

Ред. 

бр. 
Презиме и име Предмет Разред, одељење 

          Фонд часова Број 

извршилаца недељно годишње 

1. Шуњка Наташа српски језик 

сна-медијска писменост 

 51, 61, 71, 81 

51 

17 604 0,94+0,05=        

0,99 

2. Павић Александар библиотека    0.50 

3. 
Маловић Надежда 

српски језик 

сна-медијска писменост 

52,62,72,82 

52 

17 604 0,94+0,05=        

0,99 

5.  Ловренчић Милана 

( зам.Сворцан Ксенија) 
енглески језик 

42,12 

51/2, 61/2,71/2,81/2 

2 

16 

72 

568 
0,99 

5. Гаврић Валентина енглески језик 11,21, 31, 41 8 288 0,40 

6. 
Шанта Александра  

немачки језик 

енглески језик 

51/2, 61/2,71/2,81/2 

 22,32 

16 

4 

568 

144 
1 

7. Бошњак Наташа  математика 51,61/2,71, 81/2 20 704 1,11 

8. Бопдрожа Јелена 

(зам.Дана Додер) 
математика 52,72 8 280 0,44 

9. Петровић Зорица математика 82 4 144 0,22 

10. Дозет Драгана физика 61/2,71/2,81/2 12 424 0,60 

11. Рупар Снежана историја 51/2, 61/2,71/2 ,81/2 14 496 0,70 

12. Адамовић Ања географија 51/2, 61/2,71/2 ,81/2 14 496 0,70 

13. Грубанов- Жутковић      

Јелена 

хемија, 

сна - домаћинство 

71/2, 81/2 

 81/2 

8 

2 

280 

72 

0,40+0,05= 

0,45 

14. Несторовић Снежана 

 (зам. Дуња Ракић) 

Биологија 

сна - моја животна 

средина 

51/2,61/2,71/2,81/2 

71 

16 

1 

568 

36 

0,80+0,05= 

0,85 

15. Фодора Јелена техника и технологија 

сна - моја животна 

средина 

51/2, 61/2,71/2 ,81/2 

72 

16 

1 

568 

36 

0,80+0,05=      

0,75 

16. Шутић Биљана информатика 51/2 61/2, 71/2, 81/2 8 284 0,40 

17. Павловић Мирјана ликовна култура 

сна-цртање, 

сликање,вајање 

51/2, 61/2,71/2,81/2 

61 

10 

1 

356 

36 

0,50+0,05=  

 0,55 

18. 
Жујић Снежана 

музичка култура 

сна - хор и оркестар 

51/2, 61/2,71/2 ,81/2 

62, 

10 

1 

356 

36 

0,50+ 0,05= 

0,55 

19. Бороцки Маја физичко и  здравствено 

васпитање 

обавезне физичке 

активности (ОФА) 

51, 61,71/2,82 

 

52, 62, 

15 

 

2 

216 

 

108 

0,65 

 

0,10 
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20. Пушкар Александар физичко и и 

здравствено васпитање 

обавезне физичке 

активности (ОФА) 

81 

 

 

51,61 

2 

 

 

2 

108 

 

 

108 

0,15 

 

 

0,10 

21. Лучић Милкица физичко и  здравствено 

васпитање 

52, 62 

 

4 

 

144 

 

0,20 

22. 
Кузмановић Борис верска настава 

11/2, 21/2,, 31/2,41/2, 

51/2, 61/2, 71/2, 81/2 
16 568 0,80 

 

 

2.4. Подела одељењских старешинстава 
Редни  

број 
одељење Разредне старешине  

1.  I1 Драгана Шешум 

2.  I2 Сунчица Тришић 

3.  II1 Орјана Теклић-Пецељ 

4.  I12 Љиљана Мрачајац 

5.  III1 Сања Бошковић 

6.  III2 Татјана Поповић 

7.  IV1 Јадранка Самопјан 

8.  IV2 Драгана Чолаковић 

9.  V1 Милена Павловић 

10.  V2 Александра Шанта 

11.  VI1 Наташа Бошњак 

12.  VI2 Ања Адамовић 

13.  VII1 Снежана Рупар 

14.  VII2 Јелена Фодора 

15.  VIII1 Наташа Шуњка 

16.  VIII2 Надежда Маловић 

 

2.5. Подела осталих задужења 
Руководиоци одељенских већа 

Ред. 

бр. 

Активности  Разред  Задужени радници 

1. Руководилац одељенских већа       I-IV Сања Бошковић 

2. Руководилац одељенских већа V-VIII Надежда Маловић 

Руководиоци разредних већа  

Ред. 

бр. 

Активности  Разред  Задужени радници 

1. Руководилац разредних већа       I Драгана Шешум 

2. Руководилац разредних већа II Орјана Теклић Пецељ 

3. Руководилац разредних већа III Сања Бошковић 

4. Руководилац разредних већа IV Јадранка Самопјан 

5. Руководилац разредних већа V Мирјана Павловић 

6. Руководилац разредних већа VI Наташа Бошњак 

7. Руководилац разредних већа VII Снежана Рупар 

8. Руководилац разредних већа VIII Наташа Шуњка  

Вођење записника Наставничког већа .......................Наташа Шуњка 

Вођење записника Одељенског већа од V до VIII ....Маловић Надежда 

                                                                   oд I до IV.....Јадранка Самопјан 

Рад у школској библиотеци..........................................Павић Александар,  
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Стручна већа/активи Руководиоци стручних већа, тимова и актива 
Ред.

бр. 

Називи већа, тимова и стручних актива Руководиоци већа 

  Стручно веће наставника разредне наставе Љиљана Мрачајац 

  Стручно веће друштвених наука Надежда Маловић 

  Стручно веће природних наука Јелена Фодора 

  Стручно веће уметности и вештина Снежана Жујић 

  Актив васпитача Драгана Бабаљ 

  Стручни актив за развој школског програма Александра Шанта 

  Стручни актив за развојно планирање Драгана Чолаковић 

  Тим за самовредновање Наташа Бошњак 

  Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

Поповић Татјана 

  Тим за инклузивно образовање Јелена Тир 

  Тим за екскурзије, излете, школу у природи Снежана Рупар 

  Тим за стручно усавршавање Наташа Шуњка 

  Тим за маркетинг Јадранка Самопјан 

  Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе Јелена Тир 

  Тим за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва 

Орјана Теклић-Пецељ 

  Тим за културну и јавну делатност школе Александар Павић 

  Тим за професионални развој Драгана Шешум 

Стручна већа/активи  

Назив стручног 

већа/актива 

Чланови  Задужења  

Стручно веће 

наставника разредне 

наставе 

Љиљана Мрачајац 
Драгана Шешум 

Орјана Теклић-Пецељ 

Јадранка Самопјан 

Сања Бошковић 

Драгана Чолаковић 

Татјана Поповић 

Валентина Гаврић 

Борис Кузмановић 

Координатор 

Стручно веће 

друштвених наука 

Надежда Маловић 
Наташа Шуњка 

Александар Павић 

Милана Ловренчић (Ксенија Сворцан) 

Александра Шанта 

Снежана Рупар 

Координатор 
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Стручно веће 

природних наука 

Јелена Фодора 
Драгана Дозет 

Aња Адамовић 

Наташа Бошњак 

Мирјана Павловић 

Зорица Петровић 

Милодарка Гордић 

Снежана Несторовић (Дуња Ракић) 

Милена Башић 

Биљана Шутић 

координатор 
 

Стручно веће 

уметности и вештина 

Снежана Жујић  

Маја Бороцки  

Мирјана Павловић 

Милкица Лучић 

Александар Пушкар 

координатор 

Стручни актив 

васпитача 

Драгана Бабаљ 
Оливера Поповић 

Мирјана Кисин 

Јелена Кујачић 

координатор 

Стручни актив за 

развој школског 

програма 
 

Александра Шанта, 

Љиљана Мрачајац, 

Надежда Маловић 

Јелена Фодора 

Маја Бороцки 

Милана Ловренчић (Ксенија Сворцан) ,  

Борис Кузмановић 

Јелена Тир 

координатор 
 

Стручни актива за 

развојно планирање 
 

Драгана Чолаковић,  

Мирјана Кисин 

Орјана Теклић – Пецаљ,  

Сања Бошковић, 

Снежана Рупар,  

 (УП)  

 родитељ 

Јелена Тир 

координатор 
 

 

 

Стучни тимови и комисије: 

Назив тима Чланови тима Задужења  

Тим за самовредновање 
 

Наташа Бошњак 
Оливера Поповић 

Сања Бошковић 

Драгана Шешум 

Драгана Дозет 

 (УП) 

Родитељ 

Јелена Тир 

Бранка Бајић-директор 

координатор 
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Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања 
 

Поповић Татјана 
Поповић Оливера 

Орјана Теклић-Пецељ,  

Љиљана Мрачајац 

Маја Бороцки 

Мирјана Павловић 

Александар Пушкар 

Александра Шанта 

 (Ученички Парламент- два представника ) 

Томиславка Пудар- родитељ 

Весна Лаганчић (секретар школе) 

Јелена Тир 

Бранка Бајић-директор 

координатор 
 

 

 

 

Тим за инклузивно 

образовање 
 

Јелена Тир 

Јелена Грубанов- Жутковоћ 

Јадранка Самопјан,  

Оливера Поповић, 

координатор 

Тим за екскурзије, излете, 

школу у природи 
 

Снежана Рупар, 
Драгана Бабаљ,  

Татјана Поповић,  

Драгана Дозет,  

Ања Адамовић 

Весна Лаганчић (секретар школе) 

координатор 

Тим за професионални 

развој 
 

Наташа Шуњка, 
Јелена Грубанов- Жутковић,  

Јелена Кујачић 

Драгана Шешум,  

Ања Адамовић 

координатор 

Тим за маркетинг Јадранка Самопјан, 
Ксенија Сворцан, 

Наташа Шуњка,  

Александар Павић,  

Биљана Шутић,  

Драгана Чолаковић 

координатор 

Тим за обезбеђивање  

квалитета и развој школе 
 

Јелена Тир, 
Биљана Шутић, 

Љиљана Мрачајац, 

Сања Бошковић, 

родитељ 

координатор 
 

Тим за развој 

међупредметних  

компетенција и 

предузетништва 

Орјана Теклић-Пецељ 
Јелена Фодора 

Дана Додер 

Јелена Тир 

координатор 
 

Тим за културну и јавну 

делатност школе 
 

Александар Павић 
Мирјана Павловић 

Борис Кузмановић 

Снежана Жујић 

координатор 
 

Тим за професионалну 

орјентацију 
 

Борис Кузмановић 
Дана Додер 

Наташа Шуњка 

Надежда Маловић, 

Јелена Тир 

координатор 
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Рад у ученичким организацијама: 

Дечји савез Јадранка Самопјан, Драгана Чолаковић 

Ученички парламент Координатор-Александра Шанта-наставник немачог језика  

 

Рад у слободним активностима 

 Културно-уметничке  

Фолклорна секција  Мрачајац Љиљана 

Језичка радионица  Шуњка Наташа  

Рецитаторска секција Орјана Теклић – Пецељ 

Литерарна -хаику секција Павић Александар 

Музичка секција Снежана Жујић 

Драмска секција „Хоћу, могу и умем“  Драгана Шешум 

„Креатива“ Јадранка Самопјан  

„Златне руке“ Драгана Чолаковић 

 
 

2.6.Недељни и годишњи фонд часова за све програме образовно-васпитног рада 

ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 
 

Ред. 

број 

 

А. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. 
Српски језик 

  језик1 

5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Српски језик као нематерњи2 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 

10. Дигитални свет 1 36 1 36 1 36 1 36 

У К У П Н О: А 
20-22* 720-792* 21-23* 756-828* 21-24* 756-864* 21-24* 756-864* 

Ред. 

број 
Б. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

 

1. Верска настава/Грађанско 

васпитање3 
1 36 1 36 1 36 1 36 

2. 
Матерњи језик/говор са 

елементима националне 

културе 4 

2 72 2 72 2 72 2 72 

У К У П Н О: Б 1-3* 
36-108* 

1-3* 
36-108* 

1-3* 
36-108* 

1-3* 
36-108* 

У К У П Н О: А + Б 
21-23* 756-828* 22-24* 792-864* 22-25* 792-900* 22-25* 792-900* 

Напомена: Дигитални свет се ове школске године реализује у првом, другом и трећем разреду. 

 

 

Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети и изборни 

програми 
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Ред. 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Редовна настава 21-23* 756-828* 22-24* 792-864* 22-25* 792-900* 22-25* 792-900* 

2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Додатна настава     1 36 1 36 

 
 

Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ 

РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. Час одељенског 

старешине 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Ваннаставне 

активности5 

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 

4. Настава у природи** 7-10 дана годишње 7-10 дана годишње 7-10 дана годишње 7-10 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 Ученик бира један 

од понуђених изборних програма. 

4 Ученик припадник националне мањине који слуша наставу на српском језику може да изабере овај програм али није 

у обавези. 

5 Школа реализује ваннаставне активности у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта. 

* Број часова за ученике припаднике националних мањина 

** Настава у природи организује се у складу са одговарајућим правилником. 

Предметна настава  

Ред. 

број  

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ  

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

нед. год. нед. год. нед. год. нед.  год.  

1.  Српски језик и књижевност 

__________ језик
1
 

5  180  4 144 
4 144 4 136 

2.  Српски као нематерњи језик
2
 3  108  3 108 3 108 2 68 

3.  Страни језик  2  72  2 72 2 72 2 68 

4.  Историја  1  36  2 72 2 72 2 68 

5.  Географија  1  36  2 72 2 72 2 68 

6.  Биологија  2  72  2 72 2 72 2 68 

7.  Математика  4  144  4 144 4 144 4 136 

8.  Информатика и рачунарство  1  36  1 36 2 72 1 34 

9.  Техника и технологија  2  72  2 72 2 72 2 68 

10.  Ликовна култура  2  72  1 36 1 36 1 34 

11.  Музичка култура  2  72  1 36 1 36 1 34 

12.  Физичко и здравствено васпитање  2  72 + 54  2 72+54 3 72 3 72 

13.  Физика    2 72 2 72 2 68 

14.  Хемија      2 72 2 68 

УКУПНО: А  24–27*  918–1026* 25-28* 954-1062 28–31* 1008–1116* 28–30* 952–1020* 

Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ     

1  Верска настава/ Грађанско 

васпитање
4
 

1  36  1 36 
1 36 1 34 

2.  Други страни језик
5
 2  72  2 72 2 72 2 68 

3.  Матерњи језик/говор са 

елементима националне културе
6
 

2  72  2 72 
2 72 2 68 

УКУПНО: Б  3–5*  108–180*  3-5* 108-

180* 
3–5* 108–180* 3–5* 102–170* 

УКУПНО: А + Б  27–30*  1026–1134* 28-31* 1062-1170* 31–34* 1116–1224* 
31–33* 

1054–

1122* 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети  
Ред. 

број 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА  
ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

нед.  год.  нед.  год.  нед.  год.  нед.  год.  

1.  Редовна настава  27–30*  1026–1134*  28-31* 1062-1170* 31–34* 1116–1224* 31–33* 1054–1122* 

2.  Слободне наставне активности
7
 1  36  1  36  1 36 1 34 

3.  Допунска настава  1  36  1  36  1 36 1 34 

4.  Додатна настава  1  36  1  36  1 36 1 34 

 
Ред. 

број  

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА  

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД 

нед.  год. нед.  нед.  нед.  год.  нед. год.  

1.  Час одељењског старешине  1  36  1  36  1 36 1 34 

2.  Ваннаставне активности
8
 1  36  1  36  1 36 1 34 

3.  Екскурзија  До 2 дана годишње  До 2 дана годишње До 2 дана годишње До 3 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 људскимресурсима школе.  

* Број часова за ученике припаднике националних мањина 

 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ/ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ  
У складу а Стручним упутством о организовању обавезних физичких активности ученика Стручно 

веће физичког васпитања изабрало је следећи модел за реализацију физичких активности у петом и 

шестом, разреду реализују се кумулативно, кроз наставне теме у складу са наставним програмом. 

 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ  
Годишњим планом рада школе и Школским програмом Школа је планирала да ученицима понуди 

ученицима листу од три слободних активности од којих ученик обавезно бира једну, а то су:  

медијска писменост, хор и оркестар и цртање, сликање и вајање у петом и шестом разреду, моја 

животна средина, предузетништво и филозофија са децом у седмом разреду и домаћинство,  

предузетништво и филозофија са децом у осмом разреду. 

 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА 
Пројектна настава није „резервисана“ само за ученике нижих разреда основне школе. У другом 

циклусу основне школе, у програмима наставе и учења за све предмете дефинисана је као метода 

активне наставе, а њен главни циљ је развијање међупредметних компетенција, као што су 

комуникација, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, дигитална компетенција, 

предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 
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2.7.Изборни предмети за школску 2022/2023. годину 

 
Изборни предмети: 

Обавезни изборни наставни 

предмет 

Разред Предметни наставник 

Верска настава I-1/2, II-1/2, III-1/2,  

 IV-1/2, V-1/2, VI-1/2, VII-

1/2, VIII-1/2 

Борис Кузмановић 

Грађанско васпитање II/1 (2 ученика) Орјана Теклић.Пецељ 

Немачки језик V-1/2, VI-1/2, VII-1/2, 

VIII-1/2 

Александра Шанта 

 

 

Слободне наставне активности 

Слободна наставна 

активност 

Разред Предметни наставник 

Медијска писменост V-1 Наташа Шуњка 

Медијска писменост V-2 Надежда Маловић 

Цртање, сликање, вајање VI-1 Милена Павловић 

Хор и оркестар VI-2 Снежана Жујић 

Моја животна средина VII-1 Снежана Несторовић 

Моја животна средина VII-2 Јелена Фодора 

Домаћинство VIII-1/2 Јелена Грубанов Жутковић 

 

 

 

 

2.8.Распоред часова 

РАСПОРЕД  ЧАСОВА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ  ГАЈДОБРА 

I1 учитељица, Драгана Шешум 

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА 

 
 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. српски 

језик 
математика 

српски 

језик 
математика 

српски 

језик 

2. 
математика 

српски 

језик 
математика 

српски 

језик 
математика 

3. физичко и здравствено 

васпитање 
свет око нас дигитални свет свет око нас  

физичко и 

здравствено 

васпитање 

4.  енглески  

језик  

музичка 

култура 

енглески  

језик 

ликовна  

култура  
ЧОС 

5. верска настава 
 

 

физичко и 

здравствено 

васпитање   
 

допунска настава  
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ПОПОДНЕВНА СМЕНА 

II 1 учитељица Орјана Теклић-Пецељ  

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА 

ПОПОДНЕВНА СМЕНА 

II 1                 учитељица: Бошковић Сања 
ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА 

 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. 
 

верска настава  
математика 

српски  

језик 
математика 

српски  

језик 

2. 
 енглески 

језик  

српски 

језик 

енглески 

 језик 

српски 

језик 
математика 

3. српски језик свет око нас математика свет око нас 

физичко и 

здравствено 

васпитање 

4. математика 
музичка  

култура 
дигитални свет 

ликовна 

култура 
ЧОС 

5. 
физичко и здравствено 

васпитање 
 

физичко и 

здравствено 

васпитање 

допунска настава  

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. 
српски 

језик 
математика 

српски 

језик 
математика 

српски 

језик 

2. математика 
српски 

језик 
математика 

српски 

језик 
математика 

3. 
физичко и здравствено 

васпитање 
свет око нас дигитални свет 

ликовна  

култура 
свет око нас 

4. 
верска настава / 

грађанско васпитање 

музичка 

култура 

физичко и 

здравствено 

васпитање 

ликовна  

култура  

физичко и 

здравствено 

васпитање 

5. 
енглески  

језик 
ЧОС 

енглески  

језик 
допунска настава  

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. 
енглески 

језик 
математика 

српски  

језик 
математика 

српски  

језик 

2. 
версска настава / 

грађанско васпитање 

српски 

језик 

енглески 

 језик 

српски 

језик 
математика 

3. српски језик свет око нас математика 
ликовна 

култура 
свет око нас 

4. математика 
музичка  

култура 
дигитални свет 

ликовна 

култура 

физичко и 

здравствено 

васпитање 

5. 
физичко и здравствено 

васпитање 
ЧОС 

физичко и 

здравствено 

васпитање 

допунска настава  

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.    српски језик математика   српски језик математика    српски језик 

2. математика српски језик математика    српски језик математика 

3. 

физичко и   

здравствено 

васпитање 

  природа и  

  друштво 

   

 дигитални свет 

   

     ликовна 

     култура 

  природа и  

  друштво 

4. 
 верска настава музичка култура  енглески језик 

     ликовна 

     култура 

 

 физичко и   

здравствено 

васпитање 

5. 
енглески језик      ЧОС 

  физичко и        

здравствено 

васпитање 

  допунска 

   настава 
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ПОПОДНЕВНА СМЕНА 

 

IV1  учитељица, Јадранка Самопјан 

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА 

 

ПОПОДНЕВНА СМЕНА 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. српски језик математика   енглески  језик математика    српски језик 

2. енглески језик  српски језик српски  језик   српски језик математика 

3. верска настава 
     природа и  

  друштво 
математика 

     ликовна 

     култура 

  природа и  

  друштво 

4.  математика     музичка култура      дигитални свет 

     ликовна 

     култура 

 

  физичко и   

здравствено 

васпитање 

5. физичко и 

здравствено 

васпитање 

ЧОС 

физичко и 

здравствено 

васпитање 

 

     допунска 

     настава 

 

          

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.    српски језик математика   српски језик математика    српски језик 

2. математика српски језик математика    српски језик математика 

3. 
физичко и   

здравствено 

васпитање 

  природа и  

  друштво 

   пројектна 

   настава 

   

     ликовна 

     култура 

  природа и  

  друштво 

4. енглески језик          ЧОС   

   физичко и   

здравствено 

васпитање 

     ликовна 

     култура 

 

  физичко и   

здравствено 

васпитање 

5. 
        верска    

      настава 

     музичка  

     култура 
енглески језик 

 

   допунска 

   настава 

 

       додатна 

       настава  

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.    енглески језик математика     српски језик математика    српски језик 

2. 
         верска    

      настава 
     српски језик енглески језик   српски језик математика 

3.     српски језик 
     природа и  

     друштво 
математика 

     ликовна 

     култура 

  природа и  

  друштво 

4.    математика        ЧОС   
      пројектна 

      настава 

     ликовна 

     култура 

 

  физичко и   

здравствено 

васпитање 

5.    физичко и   

здравствено   

васпитање 

       музичка  

     култура 

физичко и   

здравствено 

васпитање 

 

     допунска 

     настава 

 

      додатна 

       настава    
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РАСПОРЕД ЧАСОВА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ  НОВА ГАЈДОБРА 

 

I2учитељица  Сунчица Тришић 
ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА   

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Српски језик математика Српски језик математика 
српски 

језик 

2. математика 
српски 

језик 
математика 

српски 

језик 
математика 

3. Музичка култура свет око нас енглески  језик свет око нас  ликовна култура  

4. физичко и 

здравствено 

васпитање 

верска настава 

 

дигитални свет физичко и 

здравствено 

васпитање 

физичко и здравствено 

васпитање   

 

5.  енглески  

језик  

 допунска настава 
ЧОС 

 

.ПОПОДНЕВНА СМЕНА 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. енглески  

језик   
математика 

енглески  језик 

(предчас12:15) 
математика 

српски 

језик 

2. Српски језик 
српски 

језик 
математика 

српски 

језик 
математика 

3. математика верска настава 

 

Српски језик 
свет око нас  

ликовна култура  

4. 
Музичка култура 

свет око нас дигитални свет физичко и 

здравствено 

васпитање 

физичко и здравствено 

васпитање   

 

5. физичко и 

здравствено 

васпитање  

 

 допунска настава 

ЧОС 

 

II2  учитељица, ЉИЉАНА МРАЧАЈАЦ 
ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.    математика српски језик математика  српски језик математика 

2.  српски језик математика српски језик енглески језик 
српски 

језик 

3. 
  музичка  

  култура 
свет око нас 

ликовна  

култура 
матемарика 

физичко 

васпитање 

4. енглески језик 
верска 

настава 

ликовна 

култура 

    

свет око нас 

 

допунска 

настава 

5. 
физичко 

васпитање 

физичко 

васпитање 

 

дигитални свет 
ЧОС 

 
          

ПОПОДНЕВНА СМЕНА 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. енглески језик  српски језик матемарика енглески језик српски језик 

2.  матемарика   матемарика    српски језик матемарика матемарика 

3. српски језик 
верска 

настава 

ликовна 

култура 

    

српски језик 
физичко 

васпитање 

4. 
  музичка  

  култура 
  свет око нас 

ликовна 

култура 

    

свет око нас 

 

допунска 

настава 

5.      
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III2  учитељица, Татјана Поповић  
ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. српски језик математика српски језик математика српски језик 

2. математика српски језик математика енглески језик математика 

3. 
физичко и   

здравствено 

васпитање 

природа и 

друштво 

физичко и   

здравствено 

васпитање 

српски језик 
физичко и   здравствено 

васпитање 

4. енглески језик музичка култура 
ликовна 

култура 

природа и друштво 

 
дигитални свет 

5. ЧОС 
верска 

настава 

ликовна 

култура 

 

допунска 

настава 

 

 

ПОПОДНЕВНА СМЕНА 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. енглески језик математика српски језик 
енглески језик 

(претчас 12:10h) 
српски језик 

2. 
српски језик 

верска 

настава 
математика математика математика 

3. математика српски језик 

физичко и   

здравствено 

васпитање 

српски језик 

физичко и   

здравствено 

васпитање 

4. 
физичко и    

здравствено васпитање 

природа и 

друштво 

ликовна 

култура 

 

природа и 

друштво 
дигитални свет 

5. ЧОС музичка култура 

ликовна 

култура 

 

 

допунска 

настава 

 

 

IV2                   учитељица, ДРАГАНА ЧОЛАКОВИЋ 

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА   

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. 
Српски језик 

 

Математика Српски језик Математика Српски језик 

2. Математика 

 

Српски језик Математика Српски језик Математика 

3. 
Музичка култура 

 

 

Природа и друштво Енглески  

језик 

Природа и друштво Пројектна настава 

4. 
Физичко и 

здравствено  

васпитање 

Верска настава 

 

Ликовна култура Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Допунска настава 

5. 
Енглески језик  

 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Ликовна култура      ЧОС Секција „Златне 

руке“ 

ПОПОДНЕВНА СМЕНА 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1. Енглески језик Математика Енглески  језик 

(претчас) 

Математика Српски језик 

   2. Српски језик Верска настава Српски језик Српски језик Математика 

3. Математика  Српски језик Математика Природа и друштво Пројектна настава 

4. Музичка култура Природа и друштво Ликовна култура Физичко и здравствено 

васпитање 

Допунска настава 

5. Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Физичко и 

здравствено 

васпитање 

Ликовна култура      ЧОС Секција „Златне 

руке“ 
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 РАСПОРЕД ЧАСОВА                                                                                                                                                                                        ВАЖИ ОД: 01.09.2022. 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

Р
ед

.б
р

.  

Име и презиме п
р

е

д
м

е

т
 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 

  Шуњка Наташа  81 С.ј. 
 81 51 71  61 

 
 51 81    

 
 81 71 51 61    61  51 71   51 81  71 61 81 

  Маловић Надежда 82 С.ј.  82  62 52  
 

 82 72 62 82 52 
 72 82 52     62 72 52     72  62 8 2    52  

  Ксенија Сворцан Е.ј.    52  72 
    71 61 51 

81    62 82   61 51 81 71    
  82 52 62 72 

  Шанта Александра  52 Н.ј.     72 82 
 72 62 82    

 
  51 71 81 61  52  62 52   

 52  71 61 81 51 

  Бошњак Наташа  61  Мат. 71  62     62  51 61 81    62 81 61 51 71  71  61 81 51 61  71 51 61 81  62 

  Дана Додер  Мат. 72 52             52 72      72 52       52 72    

  Петровић Зорица Мат. 82              82            82   82     

  Дозет Драгана  Физ. 62 72 81 61 71   МАГЛИЋ 61  82 72    81 71  62 82  
 МАГЛИЋ 

  Рупар Снежана  71 Исто ЧЕЛАРЕВО 61 81  51 71 71 
 81 71   62 72 82 ЧЕЛАРЕВО 61  52 62 72 82 

  Адамовић Ања  62 Геог. 
 51 71  61 81 

 8

2 

72  52 62  
 

 61  81 71    82  72 62 62 

 
      

  Грубанов Јелена Хем. БАЧКА ПАЛАНКА     72 82 
 БАЧКА ПАЛАНКА     81 71  81 71  72 82  

  Несторовић Снежана Биол 52 62 82 72  71 
 81 61      51  72 82 52 62  51 81 71  61  

       

  Павловић Мирјана  51 Л.к. 81 71 61 51 51 51 
 НОВИ САД СИЛБАШ 82 62 72  52 52  СИЛБАШ 

  Жујић Снежана М.к. 51  72 82 62 52 
 52  71 81 51 61 

 
             

       

  Фодора Јелена  72 ТИО 61 61  81 81    52 52 72    БАЧКА ПАЛАНКА   82 82 72 72 
 62 62 51 51 71 71 

  Пушкар Александар Ф.в. 
              

     81       81 
  61 81  51  

  Лучић Милкица Ф.в. 
              62 52 62 52          

       

  Шутић Биљана Инф. 
  52  82 62 72 51 71 61   81 

 
             

       

  Бороцки Маја  Ф.в. БАЧКА ПАЛАНКА 71  62 82 52 72 
 71 51 61  72 82    51 61   

71 82 72     

  Кузмановић  Борис  В.н. 
      71 

     62 
72 

            51 62      52 
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Изборни предмети 

РАСПОРЕД ЧАСОВА:    ВЕРСКА НАСТАВА    БОРИС КУЗМАНОВИЋ 
 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

6. час  6-1  5-1 
5-2 

 

            7.час 
 

7-1 7-2  6-2 8-2 

8.час    8-1  

Напомена: Распоред изборне наставе  за ученике разредне наставе налази се у распоредима 

разредне наставе. 

 

РАСПОРЕД РАДА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
        Распоред је у прилогу програма. 

 

РАСПОРЕД ИСПИТА  
     У школи се одржавају следећи испити: поправни и разредни.  

Поправне испите ученици VIII разреда полагаће се у мају - јуну, а ученици осталих разреда у 

августовском року.  

Разредни испити организују се у јунском и авгуском року текуће школске године. 

Припремна настава у трајању од 5 дана организоваће се за ученике од V до VIII разреда упућене на 

поправни испит. 

Пробни завршни испити  из српског језика, математике и комбиновани тест одржаће се  24 и 25  

марта 2023. Године. 

 

Распоред индивидуалних разговора са родитељима биће истакнут на сајту и огласној 

табли школе. 
 

2.9. Дежурство наставника, радно време стручних сарадника, руководиоца школе 
 

Дежурство наставника у школи организује се тако што одређени наставници дежурају у 

преподневној и поподневној смени. Дежурни наставници су дужни да дођу 30 минута пре почетка 

наставе у школу. 

Распоред дежурства– преподневна смена 
У преподневној смени када наставу похађају ученици разредне наставе дежурају сви учитељи. 

Сваки учитељ дочекује своје одељење и за време малих одмора борави са њима у учионици, а за 

време великог одмора на дворишту пази на своје одељење. 

Распоред дежурства– поподневна смена 
У поподневној смени када наставу похађају ученици предметне наставе дежурају наставници 

предметне наставе по следећем распореду. 
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ДЕЖУРСТВО НАСТАВНИКА 

ГАЈДОБРА 

(Велика капија, 

двориште,амфор, 

ходник-приземље) 

ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

 ПАВЛОВИЋ  

МИРЈАНА 

ШУТИЋ   

БИЉАНА 
БОРОЦКИ  МАЈА 

СВОРЦАН  

КСЕНИЈА 
ШУЊКА НАТАША 

ФОДОРА   

ЈЕЛЕНА   

РУПАР  

СНЕЖАНА 
ДОЗЕТ  ДРАГАНА 

БОШЊАК  

НАТАША 

ГРУБАНОВ  

ЈЕЛЕНА 

УЧИТЕЉ УЧИТЕЉ ШУЊКА  НАТАША УЧИТЕЉ 
ПУШКАР   

АЛЕКСАН. 

Поподневна смена УЧИТЕЉИ УЧИТЕЉИ УЧИТЕЉИ УЧИТЕЉИ УЧИТЕЉИ 

НОВА  

ГАЈДОБРА 

(двориште, 

капија) 

НЕСТОРОВИЋ  

СНЕЖАНА 

ШАНТА  

АЛЕКСАНДРА 

ПЕТРОВИЋ  

ЗОРИЦА 

ШАНТА  

АЛЕКСАНДРА 

МАЛОВИЋ  

НАДЕЖДА 

ДОДЕР  ДАНА  АДАМОВИЋ  АЊА 
ЛУЧИЋ  

МИЛКИЦА 
УЧИТЕЉ ФОДОРА  ЈЕЛЕНА 

УЧИТЕЉ УЧИТЕЉ 
МАЛОВИЋ  

НАДЕЖДА 
АДАМОВИЋ  АЊА УЧИТЕЉИ 

Поподневна смена УЧИТЕЉИ УЧИТЕЉИ УЧИТЕЉИ УЧИТЕЉИ УЧИТЕЉИ 

 
 
Радно време стручних сарадника 

     Педагог  Школе ради  у првој смени од 7:00 до 13:00  часова. 

 Библиотека ради од понедељком и четвртком ос 13:30-17:30 часова и средом од 13.00.до 

14,30 

Директор Школе у оквиру осмочасовног радног времена ради  у првој или другој смени, 

или комбиновано, у зависности од потреба процеса рада Школе.  

     Директор Школе и школски педагог, због специфичности рада школе у подручним 

одељењима у Новој Гајдобри, два дана у недељи половину радног времена проводе у 

објекту школе Нова Гајдобра. 

       Радно време радника у настави одвија се у времену од 7,00 до 18,00 часова. Наставник 

је обавезан да дође у школу најкасније 10 минута пре почетка наставног часа који има. 

Наставник је дужан да из зборнице пође на час 5 минута пре почетка наставног часа, Краћи 

одмори служе искључиво за промену дневника рада. Даље радно време наставника зависи 

од броја часова по распореду за одређени дан.  

Радно време осталих радника у школи: 

      Секретар и књиговођа школе раде од 7:00 – 15:00 часова. 

      Помоћно-техничко особље  ради у две смене. 

Прва смена почиње у 06:00 часова, а завршава се у 14:00 часова. 

Друга смена почиње у 12:00 часова, а завршава се у 20:00 часова. 

      Сервирка у оквиру осмочасовног радног времена  раде и у обе смене  комбиновано како 

би ученицима била подељена ужина у време  великих одмора, како у првој тако и у другој 

смени.  

     Домар  у оквиру осмочасовног радног времена ради  у првој или другој смени, или 

комбиновано, у зависности од потреба процеса рада Школе као и у зависности од тога да ли 

је у току грејна сезона, у складу са одлуком дирекора. 
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2.10.Ритам  рада у току школске године 

РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ 

 

I КВАРТАЛ ОД 1.9.2022. – 26.10.2022. године 

 

 ДО 8.9.2022. – САСТАНЦИ ТИМОВА И ВЕЋА 

 СУБОТА 10. или 17.9.2022. – ОРГАНИЗОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ 

ИЗ ОБЛАСТИ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА (грађанско, верска настава), 

ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ, СПОРТСКИХ, ОБЛАСТИ ЕКОЛОГИЈЕ, 

КУЛТУРНО- УМЕТНИЧКЕ 

 ПЕТАК  21.10.2022.  – ДАН СЕЋАЊА НА СРПСКЕ ЖРТВЕ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ 

РАТУ –радни, наставни дан 

 ЧЕТВРТАК  27.10.2022.- СЕДНИЦА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА  

 ДО 31.10.2022. – САСТАНЦИ ТИМОВА И ВЕЋА 

 ПОНЕДЕЉАК  31.10.2022. - СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ( извештаји већа, 

тимова, комисија, секција...) – пресек стања – напредовање по предметима и мере за 

унапређење наставе за конкретне разреде 

  ЧЕТВРТАК  8.11.2022. ДАН ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА-РАДНИ, НАСТАВНИ ДАН 

 ДО 12.11.2022. – ОБАВЕШТЕЊЕ РОДИТЕЉИМА О НАПРЕДОВАЊУ УЧЕНИКА 

(РОДИТЕЉСЛИ САСТАНЦИ) 

 

II КВАРТАЛ ОД 27.10.2022.- 23.12.2022. ГОДИНЕ 

 

 ПЕТАК 11.11.2022. – ДАН ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ –нерадни и 

ненаставни дан 

 ДО 26.12.2022. – САСТАНЦИ ТИМОВА И ВЕЋА 

 ДО 26.12.2022. – (извештаји већа, тимова, комисија, секција  – полугодишњи  извештај 

о раду школе, напраавити распоред допунске и додатне наставе до  26-29.12.2022.) 

 

ПЕТАК  23.12.2022. – КРАЈ I ПОЛУГОДИШТА 

 

 СУБОТА  24.12.2022. – НЕДЕЉА 15.1.2022. – ЗИМСКИ РАСПУСТ 

 ПЕТАК 23.12.2022. - СЕДНИЦА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА   

 ПОНЕДЕЉАК 26.12.2022 - СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА  

 ДО 29.12.2022. – ПОДЕЛА КЊИЖИЦА 

 САВЕТ РОДИТЕЉА 

 ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

III КВАРТАЛ - ОД 16.1.2023.-29.3.2023. ГОДИНЕ 

 

 ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ 

 ПЕТАК 27.1.2023. – СВЕТИ САВА – ДАН ДУХОВНОСТИ  

 СРЕДА 15. и ЧЕТВРТАК 16.2.2023. – ДАН ДРЖАВНОСТИ  – СРЕТЕЊЕ (нерадни и 

ненаставни дан) 

 ПЕТАК 17.2.2023. – НЕРАДНИ ДАН 

 ПЕТАК 24.3. И СУБОТА 25.3.2023. – ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ 
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 ЧЕТВРТАК 30.3.2023. - СЕДНИЦА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА  

 ДО 31.3.2023. – СЕДНИЦА ТИМОВА И ВЕЋА 

  ПЕТАК 31.3.2023. -  СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ( извештаји већа, тимова, 

комисија, секција...) – пресек стања – напредовање по предметима и мере за унапређење 

наставе за конкретне разреде 

 ДО 6.4.2023. – РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ - ОБАВЕШТАВАЊЕ РОДИТЕЉА О 

НАПРЕДОВАЊУ УЧЕНИКА  

 ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

IV КВАРТАЛ - ОД 30.3.2023.-20.6.2023. ГОДИНЕ 

 

 ПЕТАК 7.4.2023. – ПОНЕДЕЉАК 17.4.2023. –ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ 

 ПОНЕДЕЉАК 1.5.2023.  И  УТОРАК 2. 5.2023. ПРАЗНИК РАДА – нерадни дани 

 СУБОТА 22.5. ИЛИ 29.5.2023. – ОРГАНИЗОВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ 

ИЗ ОБЛАСТИ ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА (грађанско, верска настава), 

ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ, СПОРТСКИХ, ОБЛАСТИ ЕКОЛОГИЈЕ, 

КУЛТУРНО- УМЕТНИЧКЕ 

 ЧЕТВРТАК 27.5.2023. – ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ШКОЛЕ 

 

УТОРАК 6.6.2023.  -  КРАЈ II ПОЛУГОДИШТА ЗА УЧЕНИКЕ VIII Р. 

 

 СРЕДА 7.6.2023.  -  СЕДНИЦА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА  

 ПЕТАК 9.6.2023. - СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 12.6. - 13.6.2023. – ПРЕГЛЕД АДМИНИСТРАЦИЈЕ ЗА VIII РАЗРЕД 

 ОД 7.6. – 16.6.2023. ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА УПУЋЕНЕ 

НА ПОПРАВНИ ИСПИТ  

 19. – 20.6.2023. ПОПРАВНИ ИСПИТИ 

 ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ VIII РАЗРЕДА  

 ДО 20.6.2023.  САСТАНЦИ ТИМОВА И ВЕЋА 

 

УТОРАК 20.6.2023. КРАЈ II ПОЛУГОДИШТА ЗА УЧЕНИКЕ ОД I-VII РАЗРЕДА 

 

 ЗАВРШНИ ИСПИТИ (СРЕДА 21.6., ЧЕТВРТАК 22., ПЕТАК 23. 6. 2023. године) 

 

 ПОНЕДЕЉАК  26.6.2023.  - СЕДНИЦА ОДЕЉЕНСКИХ ВЕЋА  

 УТОРАК 27.6. 2023. - СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ( I-VII и VIII  разред после 

поправних), ( извештаји тимова, већа, комисија, секција...) 

 САВЕТ РОДИТЕЉА 

 СРЕДА 28.6.2023. – ПЕТАК 30.6. 2023. ПРЕГЛЕД АДМИНИСТРАЦИЈЕ ( I –VII разреда) 

 ШКОЛСКИ ОДБОР 

 ПОНЕДЕЉАК 3.7. 2023. - ПОДЕЛА СВЕДОЧАНСТВА ЗА УЧЕНИКЕ ОД I-VII 

РАЗРЕДА 

 ДО 6.7.2023. ПРЕДАТИ СВЕ ИЗВЕШТАЈЕ КАКО БИ СЕ МОГАО ЗАВРШИТИ 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ 

 

                                                                                                                            Педагошки колегијум 
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2.11.Извод из школског календара 
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2.12. Списак  уџбеника 
ПРВИ РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за први разред основне школе, уџбенички 

комплет  

(Буквар с наставним листовима  

Читанка 1); Ћирилица 

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” Математика 1,уџбеник за први разред основне школе; 

Ћирилица + Радни лист 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„THE ENGLISH BOOK” HAPPY HOUSE, енглески језик  за први разред основне школе; 

уџбеник са електронским додатком 

СВЕТ ОКО НАС 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” СВЕТ ОКО НАС 1, за први разред основне школе, уџбенички 

комплет (уџбеник и радна свеска), ћирилица 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” Музичка култура 1,за први разред основне школе; 

ћирилица 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” Ликовна култура 1,уџбеник за први разред основне школе; 

ћирилица 
 
ДРУГИ РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” СРПСКИ ЈЕЗИК 2,читанка 2; 

СРПСКИ ЈЕЗИК 2 уџбеник; 

Maла абецеда 

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” Математика 2, уџбеник; 

Математика 2, радна свеска; 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„THE ENGLISH BOOK” HAPPY HOUSE 2, уџбеник; 

HAPPY HOUSE 2, радна свеска; 

СВЕТ ОКО НАС 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” СВЕТ ОКО НАС 2, уџбеник;  

СВЕТ ОКО НАС 2, радна свеска; 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” Музичка култура 2, уџбеник; 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” Ликовна  култура 2, уџбеник; 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” СРПСКИ ЈЕЗИК 3,за трећи разред основне школе; уџбенички 

комплет;ћирилица 

Читанка за трећи разред основне школе 

Српски језик за трећи разред основне школе 
МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„КРЕАТИВНИ  ЦЕНТАР” Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе 

Математика 3, радна свеска  за трећи разред основне школе; 

уџбенички комплет; ћирилица 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„THE ENGLISH BOOK” Happy Street 1, енглески језикза трећи разред основне 

школе;уџбенички комплет(уџбеник и радна свеска) 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе 

Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне 

школе; уџбенички комплет; ћирилица 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” Музичка култура 3, уџбеник за трећи разред основне 

школе;ћирилица 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне 

школе;ћирилица 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” СРПСКИ ЈЕЗИК 4за четврти разредосновне школе; 

уџбенички комплет;ћирилица 

Читанка за четврти разред основне школе 

Српски језик за четврти разред основне школе 

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе 

Математика 4, радна свеска за четврти разред основне школе; 

уџбенички комплет; ћирилица; 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„НОВИЛОГОС” Family and Friends 2, енглески језик за четврти разред основне 

школе; четврта година учења; 

 уџбенички комплет (уџбеник и раднасвеска) 
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ПРИРОДА И ДРУШТВО 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” Природа и друштво, 

уџбеник за четврти разред основне школе 

Природа и друштво 4, радна свеска за четврти разред основне 

школе; уџбенички комплет;ћирилица 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” Музичка култура 4, уџбеник за четврти разред основне 

школе;ћирилица 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника 

„КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР” Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне 

школе;ћирилица 

 
ПЕТИ РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„НОВИ ЛОГОС“ 
 

Читанка 5-Чаролија стварања 

Граматика 5-Језичко благо 

Радна свеска 5-У потрази за језичким икњижевним благом 

СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„ФРЕСКА“ 
 

Уџбеник -RIGHT ON 

Радна свеска са CD 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК – НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„КЛЕТТ“ 

 

Уџбеник , „MAXIMAL 1“ 

Радна свеска „MAXIMAL 1“ +CD 

ИСТОРИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„НОВИ ЛОГОС“ Историја 5, Уџбеник 

ГЕОГРАФИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„НОВИ ЛОГОС“ Географија 5, Уџбеник 

БИОЛОГИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„БИГЗ“ Биологија 5, Уџбеник  

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„КЛЕТТ“ 

 

Математика 5, Уџбеник; 

Математика 5, Збирка задатака 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„ДАТА СТАТУС“ Информатика и рачунарство 5, Уџбеник 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„КЛЕТТ“ 

 

Техника и технологија 5, Уџбеник  

Материјали за конструкторско моделовање 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
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Назив издавача Наслов уџбеника 

„КЛЕТТ“ Ликовна култура 5, Уџбеник 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„НОВИ ЛОГОС“ Музичка култура 5, Уџбеник 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„НОВИ ЛОГОС“ 
 

Читанка 6-Чаролија читања 

Граматика 6-Језичко благо 

Радна свеска-У потрази за језичким и књижевним благом 

СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„ФРЕСКА“ 
 

Right On! 2, уџбенички комплет 

(уџбеник, два  ЦД-а и радна свеска)  

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК – НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„КЛЕТТ“ 

 

Maximal 2, уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска,два ЦД-а) 

ИСТОРИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„БИГЗ школство“ Историја  ‒ уџбеник -Урош Миливојевић,Весна Лучић, 

Борис Стојковски 

ГЕОГРАФИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„НОВИ ЛОГОС” Географија , уџбеник 

БИОЛОГИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„БИГЗ школство“ Биологија , уџбеник  

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„КЛЕТТ“ Математика, уџбеник 

Математика, збирка задатака (уџбенички комплет) 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„КЛЕТТ“ Техника и технологија 6, уџбенички комплет 

(уџбеник и материјал за конструкторско моделовање); 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника 

„КЛЕТТ“ Ликовна култура 6, уџбеник 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„НОВИ ЛОГОС“ Музичка култура 6, уџбеник 

ФИЗИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника 

„КЛЕТТ“ Физика 6, уџбеник  

Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама  

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Назив издавача Наслов уџбеника 
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„DATA STATUS” Информатика и рачунарство  
за шести разред основне школе;ћирилица 

 
СЕДМИ РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„НОВИ ЛОГОС“ 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  7 за седми разред основне 

школе; уџбенички комплет; ћирилица 

Чаролија стварања, Читанка за српски језик  и књижевност за 

седми разред основне школе 

Језичко благо,Граматика за седми разред основне школе 

У потрази за језичким и књижевним благом,Радна свеска за 

српски језик и књижевност за седми разред основне школе 

СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„ФРЕСКА” 

Right on! 3, енглески језик за седми разред основне школе,  

седма година учења;уџбенички комплет (уџбеник, радна свескa, 

три компакт диска) 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК – НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„KLETT” 

Maximal 3,немачки језикза седми разред основне школе, трећа  

година учења;уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска са 

компакт диском) 

ИСТОРИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„НОВИ ЛОГОС” 
Историја 7, уџбеник са одабраним историјским изворима за 

седми разред основне школе;ћирилица 

ГЕОГРАФИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„НОВИ ЛОГОС” Географија 7, уџбеник за седми разред основне школе;ћирилица 

БИОЛОГИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„БИГЗ школство” Биологија 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица 

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„KLETT” Математика, уџбеник за седми разред основне школе 

Математика, збирка задатака за седми разред основне школе; 

уџбенички комплет;ћирилица 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„KLETT” Техника и технологија 7  
за седми разред основне школе; 

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско 

моделовање);ћирилица 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Назив издавача Наслов уџбеника 

„DATA STATUS” Информатика и рачунарство за седми разред основне школе; 

ћирилица 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
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Назив издавача Наслов уџбеника 

„KLETT” Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред основне школе; 

ћирилица 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„НОВИ ЛОГОС” 
Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе; 

ћирилица 

ФИЗИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника 

„KLETT” Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе 

Физика 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама  за 

седми разред основне школе;уџбенички комплет; ћирилица 

ХЕМИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника 

„БИГЗ школство” Хемија , уџбеник за седми разред основне школе 

 
ОСМИ РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„НОВИ ЛОГОС“ 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 8за осми разред основне 

школе;уџбенички комплет;ћирилица 

Чаролија стварања, Читанка за осмиразред основне школе 

Језичко благо,Граматикасрпског језика за осми разред основне 

школе 

У потрази за језичким и књижевним благом,Радна свеска 

за српски језик икњижевности за осми разред основне школе 

СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„ФРЕСКА“ 
 

Right on! 4,енглески језик за осми разред основне школе, први 

страни језик, осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник и 

раднасвеска) 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК – НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„КЛЕТТ“ Maximal 4,немачки језик за осми разред основне школе, други 

страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска и компакт диск) 

ИСТОРИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„НОВИ ЛОГОС“ Историја 8,уџбеник са одабраним историјским изворима за 

осми разред основне школе;ћирилица 

ГЕОГРАФИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„НОВИ ЛОГОС“ Географија 8,уџбеник за осми разред основне школе;ћирилица 

БИОЛОГИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„БИГЗ школство“  Биологија 8,уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица  

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника  
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„КЛЕТТ“ 

 

Математика 8,уџбеник за осми разредосновне школе 

Математика 8, збирка задатака за осми разред основне школе 

са Решењима уз збирку задатака за осми разред основне школе; 

уџбенички комплет;ћирилица 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„КЛЕТТ“ Техника и технологија 8,за осми разред основне школе; 

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско 

моделовање са упутством);ћирилица 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника 

„КЛЕТТ“ Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред основне школе; 

ћирилица 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника  

„НОВИ ЛОГОС“ Музичка култура 8, уџбеник за осми разред основне школе; 

ћирилица 

ФИЗИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника 

„КЛЕТТ“ Физика 8, уџбеник за осми разред основне школе 

Физика 8, збирка задатака са лабораторијским вежбама за 

осми разред основне школе; уџбенички комплет;ћирилица 

ХЕМИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника 

„БИГЗ школство“  Хемија 8, уџбеник за осми разред основне школе; 

Хемија 8, радна свеска са збирком задатака за осми разред 

основне школе;уџбенички комплет;ћирилица 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Назив издавача Наслов уџбеника 

„KLETT” Информатика и рачунарство 8, уџбеник за осми разред 

основне школе;ћирилица 

 
2.13.  План коришћења наставних средстава 
У складу са ресурсима којима Школа располаже начињен је план коришћења наставних средстава 

по следећем распореду: 
Активности  Носиоци  Време реализације  

Коришћење пројектора за предметну 

наставу реализује се тако што наставници 

користе пројектор који се налази у 

канцеларији педагога по договору. 

У објекту Нова Гајдобра пројектори се 

налазе у зборници, доступни су и користе 

се по договору. 

За разредну наставу договор се врши 

између наставника разредне наставе 

обзиром да у оба објекта постоје 

пројектори за употребу. 

ПН, Учитељи, Управа 

школе, Координатори 

Тимова и Стручних актива 

Током године 
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2.14. Организација предшколског образовања и васпитања 
 

 БРОЈ ГРУПА БРОЈ ДЕЦЕ 

ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК   

4 сата 2 25 (16 Г + 9 НГ) 

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК 1 24 

 

Припремни предшколски програм  и целоднавни боравак трају од 01. септембра до 31. августа 

придржавајући се школског календара рада.  

Радно време је четворочасовно. 

Уоба објектадеца долазе у преподневној смени од 08 – 12 часова због малог броја деце.  

 

Пријем деце у групу организоваће се на отвореном простору зграде вртића (због присуства 

родитеља и деце). Родитељи ће на почетку бити упознати са превентивним мерама заштите које ће 

се свакодневно спроводити са децом и родитељима. Пошто у непосредној близини објекта 

(двориште) постоје дечија игралишта и пространо двориште, већи број активности одржаваће се на 

отвореном, уколико време буде дозвољавало. С обзиром да је у објекту зграде у Гајдобри и 

мешовита група деце из вртића ,време боравка у дворишту и на игралишту ће се усклађивати,тако 

да неби дошло до мешања са другом децом.У Н.Гајдобри објекат је у склопу школске зграде,где се 

такође мора водити рачуна о усклађивању времена,да се деца из забавишта неби мешала са 

школском децом.Пошто је септембар месец адаптације,деца ће боравити скраћено уз постепено 

продужавање боравка.Већина активности у месецу септембру биће посвећена здравствено-

хигијенској култури у складу са узрастом деце.Кроз различите игре и активности примерене 

узрасту,деца ће усвајати навике понашања, поштујући мере заштите.Деца која имају хроничне 

проблеме, добијаће правовремено инструкције за рад код куће.Комуникација са родитељима 

углавном ће се одвијати електронским путем.Родитељски састанци ће се организовати поштујући 

прописане  мере заштите.Едукативне радионице са децом и родитељима ће се организовати у 

складу са епидемиолошком ситуацијом. 

Целодневни боравак је од 5:30 – 16:30 часова.  

Поштујући епидемиолошке мере vаспитно-образовни рад предвиђен за месец септембар, у складу са 

мерама за време епидемије вируса и инструкцијама од стране Министарства Просвете, ће се 

одвијати у складу са епидемиолошком ситуацијом.Приликом пријема деце, родитељ ће довести дете 

до улаза у вртић, где ће га сачекати запослени у установи, измериће му температуру бесконтактним 

топломером и у случају да температура није повишена, проследити до радне собе. Приликом 

довођења деце, све време се одржава физичко растојање од бар два метра. 

Планиран је родитељски састанак на отвореном, у дворишту вртића, уз превентивне мере (ношење 

маски, физичка дистанца) пре поласка у вртић, где ће се родитељима пружити све неопходне 

информације о пријему и боравку деце у вртићу током епидемије covid-19. 

За децу која остају код куће (изолација или позитаиван тест на корона вирус) припремаће се и слати 

активности и линкови са одговарајућих сајтова прилагођене узрасту, као и слике из вртића путем 

вајбер групе. Припремиће се  одређени задаци и од родитеља ће се тражити повратна информација у 

одређеним задацима. 

К А Д А Р: 

Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ВАСПИТАЧА СТРУКА РАДНИ СТАЖ 

1. Поповић Оливера  Васпитач VI степена  30   године 

2. Драгана Бабаљ Васпитач VI степена  20   година 

3. Кисин Мирјана Васпитач VI степена 11   године 

4. Кујачић Јелена Васпитач VII степена 10  године 

О Б У Х В А Т: 
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Обухват деце узраста од 5,5 – 6,5 година припремни предшколски програм у трајању од четири сата 

дневно за школску 2022/2023. годину. 

У СЕДИШТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ВАН СЕДИШТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Број група Број деце Број група Број деце 

1 16 1 9 
 
Припремни предшколски 

програм 

Број група Број деце Број васпитача 

2  25  2 

 

Структура и ритам дневних активности деце узраста од 5,5 до 6,5 година: 

1. Пријем деце 08 – 8,15 часова 

2 Слободне активности 8,15 – 9,15 часова 

3. Припремање за ужину и ужина 9,15 – 9,45 часова 

4. Васпитно образовни рад 

 (Године узлета) 
9,45  – 11,45 часова 

7. Спремање и одлазак кући 11,45 – 12,00 часова 
 

 

МЕШОВИТА ГРУПА ОД 3 ДО 5,5 ГОДИНА 
Обухват деце узраста од 3 – 5,5 година у мешовитој групи  у  целодневном боравку за школску 

2022/2023 годину. 

Мешовита група од 3-

5,5 година 

Број група Број деце Број васпитача 

1  24 2 

 

Структура и ритам дневних активности деце узраста од 3  до 6,5 година: 

1. Пријем деце 06 – 8,00 часова 

2. Културно-хигијенске навике и доручак 8,15 - 9,00 часова 

3. Васпитно образовни рад (Године узлета) 9,00 – 10,45 часова 

4. Културно-хигијенске навике и ручак 10,45 – 11,45 часова 

5. Дневни одмор 11,45-14,00 часова 

6. Комбиноване активности 14,00 – 16,00 часова 

7. Спремање и одлазак кући 16,00 – 16,30 часова 

 

План и програм се води у књигама, дневницима рада као и у евиденцији о раду осталих активности, 

прилагођена овом узрасту деце.  

 
ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ УПРАВНИХ,  РУКОВОДЕЋИХ  И 
САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 
 

3.1.План и програм рада Школског одбора 
Надлежност органа члану  119.  Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. Гласник 

РС“ 88/17,27/18,10/19) надлежност органа управљања је следећа: 

1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о 

организацији и систематизацији послова; 

2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања 

и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, 

вредновању и самовредновању; 



Годишњи план рада школе за шк.2022/23. годину  ОШ „Алекса Шантић“ Гајдобра-Нова Гајдобра 

 

43 
 

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије; 

4) доноси финансијски план установе, у складу са законом; 

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно 

наставе у природи; 

6) расписује конкурс за избор директора установе; 

7) даје мишљење и предлаже министру избор директора установе; 

8) закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. овог закона; 

9) одлучује о правима и обавезама директора установе; 

10) доноси одлуку о проширењу делатности установе; 

11) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и 

стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-

васпитног рада; 

12) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању; 

13) одлучује по жалби на решење директора; 

14) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом. 

Чланови органа управљања којима је мандат почео 01. јула 2022. године и траје четири године су: 

1. Драгана Бабаљ- из реда запослених, 

2. Мирјана Кисин - из реда запослених, 

3. Јадранка Самопјан - из реда запослених, 

4. Мирослава Михић - из реда родитеља, 

5. Марија Жутковић - из реда родитеља, 

6. Милена Комад - из реда родитеља, 

7. Мирјана Илић - из реда локалне самоуправе, 

8. Мирјана Куљић - из реда локалне самоуправе, 

9. Радивој Марковић - из реда локалне самоуправе. 

 

 

Садржај рада Носиоци 

активности 

Времe 

1. Усвајање Извештаја о раду директора за друго 

полугодиште 2021/2022 шк. године 

2. Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана 

рада школе за 2021/2022 шк. Годину 

3. Усвајање Извештаја о самовредновању 

4. Усвајање Извештаја о реализацији садржаја 

развојног плана у школској 2021/22. Години 

5. Усвајање Извештаја о стручном усавршсвању 

6. Давање сагласности на Правилник о организацији и 

систематизацији послова за 2022/2023 шк.годину 

7. Доношење Годишњег плана рада школе за 2022/2023 

шк. годину 

8. Доношење Плана Стручног усавршавања за 

2022/2023 шк. годину 

Директор 

Шкoлски одбор 

До 15.септембра 

1.Усвајање извештаја о успеху у учењу и 

владањунакрају I квартала у шк.2022-2023. год. 

2.Утврђивање предлога финансијског плана 

3.Предлог мера за побољшање услова рада и 

остварењаоб.-вас. рада. 

Директор 

Шкoлскиодбор 

Шеф рачуноводства 

 

Новембар/децембар 
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1.Усвајање извештаја о пословању-финансијски 

извештај 

2.Усвајање извештаја о раду директора за прво 

полугодиште 2022/2023. 

3. Усвајање Извештаја о успеху у учењу и владању 

ученика на крају I полугодишта 2022/2023.  

4.Усвајање Плана Јавних набавки за 2023. год. 

5. Усваја финансијски план за 2023.годину 

Директор 

Шкoлски одбор 

Шеф рачуноводства 

секретар 

јануар 

1.Усваја успех                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

у учењу и владању на крају III квартала за 2022/2023. 

Шк.год. 

2.Организација завршног испита за ученике осмог 

разреда 

Директор 

Шкoлски одбор 

април 

1.Успех у учењу и владању на крају шк.2022/2023.год. 

2.Усвајање извештаја излета,екскурзија у 2022/2023. год 

3. Усвајање Анекса Припремног предшколског 

програма 

4. Усвајање Школског програма 

Директор 

Шкoлски одбор 

Координатор Тима 

за развој ШП. 

јун 
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3.2. План рада директора школе 

 
Програм рада директора школе конципиран је на основу обавеза, овлашћења и одговорности које 

су регулисане Законом о основама образовања и васпитања и Статутом школе. 

Основни задаци директора школе су: 

1.Планира и оргванизује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности 

установе 

2.Стара се о осигурању квалитета, самовредновању,остваривања стандарда постигнућа и 

унапређивању образовно-васпитног рада 

3.Стара се о остваривању развојног плана установе 

4.Одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и 

наменско коришћење тих средстава, у складу са законом 

5.Сарађује са органима јединице локалане самоуправе, организацијама и удружењима 

6.Организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно васпитног рада и 

педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и 

стручних сарадника 

7.планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања наставника, 

васпитача и стручног сарадника 

8.предузима мере у случају повреде радне обавезе запослених 

9.стара се о благовременом и тачном усносу и одржавању ажурности базе података о установи у 

оквиру јединственог информационог система просвете 

10.стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених,ученикаи родитеља, 

стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад установе и ових органа 

11.сазива и руководи седницама 

12.образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи 

13.сарађује са родитељима, односно старатељима деце и ученика 

14.подноси извештај о свом раду 

15.доноси општи акт о организацији и систематизацији послова 

16.одлучује о правима, обавезма и одговорностима ученика и запослених 

 

Рад по месецима 

Август- 

септембар  

-Израда годишњег плана рада школе и наставничког већа за школску 2020/2021. годину;  

-Израда плана рада директора;  

- Извештај о раду школе за шк. 2021/22. годину;  

-Организација рада школе  

-Усвајање ГПРШ за текућу школску годину на Наставничком већу, Школском одбору и 

Савету родитеља;  

-Упознавање наставничког већа са стручним упутством за организацију и реализацију 

образовно - васпитног рада у школској 2022/2023. години;  

-Упознавање наставничког већа и техничког особља са Упутством о мерама заштите 

здравља ученика и запослених (Препоруке за безбедан повратак у школе током трајања 

пандемије COVID 19);  

-Перманентно праћење ситуације везане за пандемију COVID 19;  

-Учешће у организовању екскурзија за ученике (уколико то буде омогућавала 

епидемиолошка ситуација);  

-Израда предлога плана набавке опреме и наставних средстава за унапређивање наставног 

процеса;  

-Активности и сарадња са Саветом родитеља и Школским одбором;  

-Припрема заједничких родитељских састанака у измењеним форматима;  

-Обилазак одељења 1. и 5. разреда ради увида у адаптацију ученика на школску средину;  

-Подршка ученицима и свим радницима школе у измењеним условима рада, као и 

подстицање тимског духа и међусобне сарадње.  
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Октобар  Посета часовима редовне наставе код наставника-почетника у разредној и предметној 

настави као и саветодавни разговори;  

-Увид у педагошку документацију;;  

-Праћење рада стручних органа школе и учешће у раду;  

-Континуирана сарадња са јединицама локалне самоуправе, организацијама и 

институцијама, као и другим школама на територији општине;  

-Праћење здравственог стања ученика и запослених, као и количине средстава за 

дезинфекцију и чишћење (стална активност);  

-Учешће у припреми седница за анализу успеха и владања на крају првог 

класификационог периода.  
Новембар  Праћење извођења online наставе и коришћења Google учионице, као наставних средстава;  

-Посета часовима свих облика наставе;  

-Саветодавни рад са ученицима и наставницима (по потреби);  

 -Учешће у раду Школског одбора и Савета родитеља.  

Децембар  -Учешће у припреми седница за анализу успеха и владања ученика на крају првог 

полугодишта, остваривање наставног плана и програма школе и извештавање 

наставничког већа;  

-Извештај о раду школе у току првог полугодишта;  

-Контрола вођења педагошке документације;  

-Анализа остваривања Развојног плана школе;  

Јануар-  

Фебруар  

-Извештај о раду школе, извештај директора о праћењу реализације Годишњег плана рада 

за прво полугодиште школске године;  

-Организација прославе школске славе Светог Саве;  

-Увид у рад слободних активности;  

-Праћење стручног усавршавања наставника;  

- Анализа завршног рачуна за 2021. годину и припрема финансијског плана за 2022. год.  

-Препоруке за рад са ученицима који су имали слаб успех на крају првог полугодишта, 

праћење реализације ИОП-а;  

-Праћење рада Тимова;   

Март  
 

-Посете часовима;  

-Праћење додатног рада и припрема за такмичења, као и извођења такмичења (у формату 

који допусти епидемиолошка ситуација);  

-Праћење припремне наставе за ученике осмог разреда;  

-Саветодавни рад са наставницима, ученицима и родитељима;  

-Праћење рада стручних сарадника,рад тимова и актива - реализације плана рада развојног 

плана, и плана заштите и безбедности деце, самовредновања, професионалне 

оријентације, школских програма;  

-Извођење пробног завршног испита за осмаке;  

-Учешће у припреми седница за анализу успеха и владања ученика на крају трећег 

класификационог периода;  

-Контрола вођења педагошке документације;  

-Рад на промоцији школе  

Април  
 

-Праћење уписа у први разред;  

-Учешће у раду Школског одбора и Савета родитеља;  

-Рад на самовредновању;  

-Праћење рада на професионалној оријентацији ученика;  

-Праћење припремне наставе за ученике осмог разреда.  

Maj  - Праћење реализације екскурзија (ако буду  

- Обележавање Дана школе; 

- Припреме за завршни испит;  

- Планирање прославе мале матуре;  

-Рад у стручним органима школе;  

-Саветодавни рад са ученицима, родитељима и наставницима;  
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Јун  -Учешће у припреми седнице за анализу успеха и владања ученика осмог разреда на крају 

школске године;  

-Организација и праћење полагања завршног испита за ученике осмог разреда;  

-Учешћеу организација прославе матурске вечери у зависности од епидемиолошке 

ситуације;  

-Учешће у припреми седница за анализу успеха и владања ученика од 1-7. разреда на крају 

школске године;  

-Награђивање успешних такмичара;  

-Праћење извођења разредних и поправних испита;  

-Контрола вођења педагошке документације;  

-Финансијска ситуација и пословање школе;  

-Извештај о раду школе;  

-Припреме за израду ГПРШ;  

-Учешће у раду Школског одбора и Савета родитеља.  

Август  Организација поправних испита;  

-Израда извештаја о раду и резултатима у школској 2022/2023.години;  

-Припреме за почетак нове школске године (анализа кадровских питања у новој школској 

години);  

- Увид у преглед педагошке документације;  

-Учешће у изради Годишњег плана рада школе за наредну школску годину;  

-Организација образовно-васпитног рада за наредну школску годину.  
 
 

3.3. План и програм рада секретара школе 
Активности Начин реализације Носиоци 

активности 

Време 

Праћење закона и других прописа и давање 

стручног мишљења о примени закона и других 

општих аката 

ППП, тумачење на 

седници Наставничког 

већа 

секретар Током године 

Израда нацрта статута и других општих аката , 

праћење и спровођење поступка доношења 

општих аката, пружање правне помоћи у 

обради аката до објављивања коначних 

текстова 

Израда аката секретар Током године 

Израда свих врста уговора  секретар Током године 

Израда жалби, припрема тужби и одговора на 

тужбе 

 секретар По потреби 

Учествовање у раду школског одбора 

(припремање седница, давање објашњења и 

мишљења, активности везане за израду и 

спровођење одлука, присуствовање седницама 

и др.) 

-вођење записника на 

седницама 

Припрема позива за 

седнице и материјала за 

исте 

-стручно техничка помоћ 

на седницама 

секретар, 

школски 

одбор 

Током године 

Правно-технички послови око уписа у судски 

регистар, земљишне књиге и др 

-израда захтева и молби 

-прикупљање и предаја 

документације 

надлежним органима 

секретар, 

служба за 

катастар 

непокретнос

ти, Општина 

Бачка 

Паланка,над

лежни суд 

По потреби 

Заступање школе пред судовима и другим 

органима и организацијама , по овлашћењу 

директора , у складу са законом 

 секретар По потреби 
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Кадровски послови, односно послови за:  спровођење конкурса за 

избор директора или 

наставника и пријем у 

радни однос ; израду 

решења о правима , 

обавезама и правним 

интересима запослених ; 

вођење кадровске 

евиденције запослених ; 

пријава и одјава 

запослених , вођење 

статистичких података  

који се односе на 

запослене у школи ; 

израду аката и 

спровођење 

дисциплинског поступка 

против запослених и др 

секретар Током године 

Израда аката у поступку остваривања права 

деце и ученика везаних за остваривање права 

на образовање и васпитање ; припремање 

одлука по приговору и жалби ученика , 

родитеља, односно старатеља   

 секретар Током године 

Правно –технички послови везани за статусне 

промене у школи, промене назива, седишта, 

печата и др 

 секретар По потреби 

Правно-технички послови који се односе на 

простора установе, вођење имовинско правне 

документације и др 

 секретар По потреби 

Правно – технички послови који се односе на 

јавне набавке и друго. 

 

-слање годишњих и 

кварталних извештаја 

Управи за јавне набавке и 

државној ревизорској 

комисији 

-израда нацрта плана 

јавних набавки 

-израда конкурсне 

документације и стручно 

технички послови у 

поступцима јавних 

набавки 

секретар, 

Комисија за 

јавне 

набавке,дир

ектор 

Септембар, 

јануар,април,ј

ул,октобар,де

цембар 

Деловодник и завођење  аката  

 

 секретар Током године 

Административни и дактилографски  послови 

из делокруга рада 

-израда различитих 

дописа 

секретар Током године 

Вођење архиве -обележавање архивског 

материјала,упис у 

архивску књигу и 

сарадњаса надлежним 

архивом 

секретар, 

Архив 

Војводине 

Јул,август 

Издавање преводница ученицима који 

настављају школовање у другој школи       

издавање дупликата јавних исправа 

 секретар, 

одељенске 

старешине 

ученика 

Током године 
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Послови уписа редовних ученика -прикупљање 

документације 

-упис ученика у образац 

СУУ 

 

секретар Мај, по 

потреби 

Послови око испита редовних ученика  

 

-рад у комисији за 

спровођење завршног 

испита 

 

Комисија за 

спровођење 

ЗИ: 

директор, 

педагог и 

секретар 

јун 

Израда и издавање потврда,сведочанстава и 

уверења о положеним испитима редовним 

ученицима 

молбе редовних ученика 

 

 секретар Током године 

Сарадња са наставницима око матичних књига 

редовних ученика 

 

-контрола унетих 

података 

-стручно техничка помоћ 

наставницима 

секретар, 

одељенске 

старешине 

Септембар, 

јун, по 

потреби 

Статистички подаци и извештаји 

 

-писање и слање 

извештаја о статистичким 

подацима надлежним 

органима 

секретар Септембар, 

октобар 

Пријем и слање документације, факсова и е-

маил 

 

-свакодневна 

коресподенција 

секретар Током године 

Стручно усавршавање и обуке -одлазак на стручне 

скупове и семинаре 

секретар По потреби 
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3.4. План и програм  рада Савета родитеља 

Чланови Савета родитеља: 
ППП-1 Бојана Куртес, ППП-2 Јасмина Марковић, I-1 Драган Лозо, I-2 Јелена Стевановић, II-1 

Јелена Шијаковић, II-2 Нада Бајић-Ђорђевић, III-1 Зоран Јарић , III-2 Биљана Барзут, IV-1 

Томиславка Пудар , IV-2 Драган Вујачић, V-1 Милена Комад,  V-2 Марија Жутковић, VI-1

 Мирослава Михић, VI-2 Александра Тривуновић, VII-1 љиљана Тривуновић, VII-2 Небојша 

Зорић, VIII-1 Марковић Зорица, VIII-2 Биљана Савчић 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

бр. 

АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.  1. Усвајање плана рада Савета 

родитеља за шк. 2022/2023. годину 

2. Избор председника, заменика и 

записничара за школску 2022/2023. 

годину 

3. Избор родитеља за рад у органима и 

комисијама школе (Стручни актива за 

развојно планирање, Тим за 

самовредновање, Тим за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој школе) 

4. Избор представника и његовог 

заменика за општински Савет родитеља; 

5. Упознавање са Извештајем о раду 

школе за протеклу годину 

6. Упознавање са Годишњим планом 

рада школе за 2022/23.шк.годину 

7. .Припремљеност школе за почетак 

наставе (екскурзије и излети, осигурање 

ученика и потрошни материјал) 

Предлози и гласање,  

Разматрање Извештаја о 

раду, Годишњег  плана 

рада школе, Анекса 

развојног плана 

Координатор 

Тима за 

самовредновање, 

Тима за заштиту 

од 

дискриминације, 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

Тима за развојно 

планирање 

септембар 

2.  1. Извештај о успеху и владању на крају 

1. полугодишта 

2. Полугодишњи извештај о реализацији 

Годишњег плана рада школе 

3. Календар такмичења за шк. 2022/23. 

годину 

4. Излети и екскурзије – одређивање 

висине надокнада за наставнике 

Разматрање извештаја, 

предлагање, гласање 

Чланови Савета 

родитеља 

јануар 

3.  1. Анализа успеха и владања ученика на 

крају године 

2. Резултати завршног испита 

3. Извештај са такмичења 

4. Реализација излета, екскурзија и 

наставе у природи 

5.Разматрање  предлога Анекса 

Школског програма 

6.Предлог пограма за наредну школску 

годину 

Разматрање извештаја, 

Разматрање Анекса 

Школског програма 

Анализа рада Савета 

родитеља-предлог плана за 

наредну годину 

Чланови Савета 

родитеља 

јун 
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4. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА 
 

4.1.План рада Педагошког колегијума 

 
Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, координатори стручних 

тимова и стручни сарадници. Педагошким колегијумом председава и руководи директор  

Ред. 

бр. Активности 
Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 
Време 

1.  - Усвајање плана и програма Педагошког 

колегијума за ову школску годину, 

- Разматрање и усвајање Годишњег плана рада за 

школску 2022/2023 годину 

-Распоред контролних и писмених задатака 

-Распоред додатне и допунске наставе и слободних 

активности 

-Подршка стручним активима и већима у области 

планирања и програмирања  образовно-васпитног 

рада  

- Доношење Плана активности у току шк.год. по 

календару рада. 

Договор, 

консултације, 

анализа 

 

чланови 

Педагошког 

колегијума 

 

Септембар 

 

2.  Доношење и ревизија ИОП-а Извештаји, 

анализа 

Тим за 

инклузију, 

Педагошки 

колегијум 

Током 

године 

3.  - Набавка материјала, наставних средстава и 

опреме  

 

- План посете наставним часовима 

-Пружање подршке у стварању услова и амбијента 

за остваривање предузетничког образовања и 

активности ученика.(Пројекти у школи) 

Излиставање 

потреба по 

стручним 

већима, 

извештаји, 

разговор, 

дискусија 

-чланови 

стручних 

већа 

- члан 

Педагошког 

колегијума 

Октобар 

 

4.  -Праћење постигнућа ученика, нарочито оних 

којима је потребна додатна подршка 

(индивидуализације наставе) , мере за унапређење 

наставе   

-Организација допунске и додатне наставе, 

- извештај о стручном усавршавању (у установи-

огледни часови и сл., и ван установе семинари...) 

Анализа 

извештаја, 

разговор, 

дискусија  

Чланови 

Педагошког 

колегијума, 

задужена 

особа 

Новембар 

 

5.  -Учешће ученика Школе на такмичењима 

-Организовање активности поводом Школске славе 

Светог Саве 

-бројно стање 

ученика, 

одржавање 

додатне 

наставе 

координатори 

стручних 

већа, 

Децембар 

 

6.  -Распоред контролних и писмених задатака 

- Професионална оријентација ученика 

-Информисање о резултатима самовредновања 

- Организовање такмичења 

- Организовање пробног завршног испита 

- договор- 

извештај, 

дискусија 

 

Чланови 

Педагошког 

колегијума, 

задужена 

особа 

Фебруар 

Март, 
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7.  - Мере за унапређење наставе након III квартала. 

- извештај о стручном усавршавању (у установи-

огледни часови и сл., и ван установе семинари...) 

-Анализа културне и јавне делатности школе 

- Разматрање сарадње школе са установама 

локалне заједнице  

-Припрема за завршне 

испите:организација,задужења. 

Анализа 

извештаја, 

разговор, 

дискусија  

Чланови 

Педагошког 

колегијума,  

Координатри,

задужена 

особа 

април, 

 

8.  -Организовање активности поводом Дана школе 

-Успех и владање ученика осмог разреда 

- Припреме за завршни испит 

-Припреме за упис ученика осмог разреда у средње 

школе 

Анализа 

извештаја, 

договор 

Чланови 

Педагошког 

Мај 

9.  Припрема за израду Ивештаја о реализацији 

ГПРШ 
-Анализа успеха и владања, реализација наставе на 

крају другог полугодишта,  

-Извештај о раду слободних активности 

 -Анализа постигнућа ученика на такмичењима 

- Самовредновање рада школе-извештај 

-Извештај о стручном усавршавању наставника у 

току школске године и израда предлога плана 

стручног усавршавња за 2023/24.  

- Праћење реализације активности Школског 

развојног плана за 2022/23. 

Анализа 

извештаја, 

разговор, 

дискусија 

координатори 

стручних 

већа, 

директор, 

педагог, 

задужена 

особа 

 

Јуни 

10.  -Израда годишњег извештаја о раду Педагошког 

колегијума 

 

 

Предлози,диск

усија. 

координатори 

стручних 

већа, 

директор, 

педагог, 

задужена 

особа 

август 

 

4.2.План и програм рада Наставничког већа 
 
Наставничко веће чине наставници, стручни сарадници и васпитачи. Наставничким већем 

председава и руководи директор 

 

Ред. 

бр. Активности 
Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 
Време 

1.  -Утврђивање плана и програма рада НВ 

-Задужење наставника у току 40-то часовне радне 

недеље 
-Извештај о раду школе за шк. 2021/2022. годину  

- Предлог Годишњег плана рада школе за шк. 2022/23. 

годину  

- Презентација акционог плана школског развојног 

планирања за шк. 2022/23.; плана самовредновања за 

шк. 2022/23.; прогрма заштите ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања  

- Информације о екскурзијама  

Састанак 

НВ,консултати

вни рад са 

наставницима, 

помоћ у изради 

плана допунске 

додатне, 

припремне, 

пројектне  и 

осталих 

активности 

Директор, 

педагог  

септембар 
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2.  -Пресек стања на крају првог класификационог 

периода; реализација свих видова образовно-

васпитног рада;   закључци, предлог мера;                            

-Идентификовање ученика којима је потребна додатна 

подршка (индивидуализација наставе – ИОП1) 

- Извештај о имплементацији новог модела рада 

школе  

- Извештаји о раду Тимова  

-Извештај о стручном усавршавању 

- Разно  

Анализа 

постигнућа 

ученика  

Директор, 

педагог 

октобар  

3.  -Анализа успеха и владања ученика на крају 1. 

полугодишта; реализација свих видова образовно-

васпитног рада; закључци, предлог мера 

- Оствареност стандарда и исхода на крају  I 

полугодишта 

-Извештај о реализацији ИОП-а 

-Индетификовање ученика којима је потребна додатна 

подршка (индивидуализација наставе -ИОП1, план 

подршке) 

- Реализација активности из ГПРШ  

- Полугодишњи извештаји о раду Тимова  

- Извештај о стручном усавршавању 

-Усвајање  Извештаја о  раду директора  

-Доношење одлуке о избору уџбеника 

-Педагошка документација 

- Реализација додатне наставе и припрема за 

такмичења,  план припремне наставе за ЗИ. 

-Разно (распоред додатне и допунске наставе у току 

зимског распуста) 

Писмени 

извештаји.саст

анак НВ, 

консултације 

са 

наставницима, 

провера 

педагошке 

документације 

Директор. 

педагог и ОС и 

предметни 

наставници 

децембар, 

јануар 

4.  - Пресек стања на крају трећег класификационог 

периода; предлог мера, реализација свих видова 

образовно-васпитног рада: реализација плана и 

програма ваннаставних активности 

- Идентификовање ученика којима је потребна 

додатна подршка (индивидуализација наставе ИОП) 

- Извештаји о раду Тимова  

- Рад допунске, додатне и припремне наставе  

- Извештај о стручном усавршавању 

-Извештај о одржаним такмичењима 

- Припрема за пробни завршни испит 

- Припрема организације Дана школе 

- Разно     

Седница НВ 

Консултативни 

рад са 

наставницима 

Анализа 

извештаја са 

табеларним 

прегледом 

Директор, 

педагог, ОС 

април 

5.  -Анализа реализације слободних активности, 

професионалне орјентације за ученике 8 разреда. 

-Учешће ученика и резултати у  школским и 

ваншколским такмичењима 

-Доношење одлука о похвалама и наградама ученика и 

наставника. 

-Дан школе  (прослава) 

Консултације 

са 

наставницима 

Похвале и 

награде 

Директор, 

педагог, 

ОС, 

предматни 

наставници 

мај 

6.  - Анализа успеха и владања ученика VIII разреда и 

реализација свих видова образобно-васпитног рада  

- Извештај о реализацији ИОП-а 

- Упућивање ученика на поправни испит и 

организовање поправних испита 

- Доношење одлуке о додели похвале „Ученик 

генерације“,дипломама „Вук Караџић“ и посебним 

дипломама 

Анализа успеха  

у учењу и 

владању уч. 

8.разреда 

Припрема за 

полагање ЗИ 

Директор,пед

агог, 

ОС 

јун 
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7.  -Анализа успеха и владања ученика од 1.до 7. разреда, 

реализације свих видова образовно-васпитног рада 

-Извештај о реализацији ИОП-а 

3.Упућивање ученика на поправни испит и 

организовање поправних испита 

-Похвале ученика од 1. до 7. разреда  

- Информације са завршног испита за ученике осмог 

разреда  

- Успеси на такмичењима и награђивање успешних 

ученика  

- Извештаји о раду Тимова  

- Анализа стручног усавршавања наставника  

- Извештај о раду школе за шк. 2022/23. годину  

- Предлог израде ГПРШ за нову школску годину  

- Школски календар за шк. 2023/24. годину  

- Анкетирање ученика за слободне наставне 

активности  

- Ажурирање педагошке документације  

Састанак НВ 

Консултације 

са 

наставницима 

Анализа 

извештаја са 

табеларним 

прегледом 

Директор, 

педагог, 

ОС, 

предматни 

наставници 

јун 

8.  1. Усвајање извештаја о самовредновању школе за 

2022/2023.шк.год. 

2.Усвајање извештаја о реализацији излета и 

екскурзија у 2022/2023.шк.год. 

3.Усвајање Школског програма  

4.Усвајање анекса ППП-а за 2022/2023. програмску 

годину 

5.Извештај о резултатима ЗИ 2022/2023.шк.год. 

6.Разно 

Извештаји-

разматрање, 

дискусија, 

усвајање 

гласањем 

Директор, 

педагог, 

ОС, 

предматни 

наставници 

јул 

9.  - Рокови за израду делова ГПРШ за шк. 2022/2023. 

годину  

- Резултати завршног испита и уписа у средње школе 

ученика осмог разреда  

- Договор о пријему првака  

- Текући послови везани за почетак нове школске 

године  

-Слободне наставне активности за шк. 2023/2024. 

годину 

-Утврђивање предлога програма реализације 

излета,екскурзија и шк. у природи 

-Анализа поправних и разредних испита   

-Праћење берзе,ТВ и потреба наставника 

-Утврђивање броја одељења и организације рада 

школе. 

-Распоред часова 

- Разно  

Подела 

задужења 

Анализа 

поправних и 

разредних 

испита 

Директор, 

педагог, 

ОС и предматни 

наставници 

август 
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4.3.Глобални програм Одељенских већа 
 

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА 

ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 

        Одељењско веће чине наставници који изводе наставни рад у одељењу. Руководилац одељењског већа је 

одељењски старешина. Одељењски старешина припрема и води седницу одељењског већа. Међутим, ОШ 

„Алекса Шантић” има мало одељења (два у сваком разреду) и састају се на нивоу одељења предметне и 

разредне наставе. Председник и записничар ОВ предметне наставе је Надежда Маловић. У школи се 

одржавају седнице Одељењског већа једног одељења уколико се укаже потреба за то (израда ИОП-а, 

васпитно-дисциплински поступци, итд.) 

Глобални план рада одељењских већа: 

− Рад на планирању и програмирању већа 

− Доношење плана и програма рада одељењског већа, одељењског старешине као и других планова и програма 

који се односе на одељења 

− Усвајање планова и програма васпитног рада са ученицима 

− Анализа реализованости плана и програма образовно-васпитног и васпитног рада у одељењима 

− Утврђивање и закључивање појединачног успеха и владања ученика на класификационим периодима и крају 

школске године 

− Анализа сарадње са родитељима, наставницима и стручним сарадницима 

− Организација изборних предмета, допунске наставе и додатног рада 

− Организација професионалне оријентације ученика VII и VIII разреда 

− Идентификација ученика за допунску наставу 

− Идентификација ученика за додатни образовно-васпитни рад 

− Идентификација ученика којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању и израда ИОП-а 

− Укључивање ученика у слободне активности и ангажовање у рад ученичких организација 

− Организација и реализација друштвено-корисног рада 

− Анализа редовности похађања – непохађања наставе, социјалног и материјалног положаја ученика у 

одељењима 

− Оптерећеност ученика (распоред контролних и писмених задатака, одабир ученика за додатни рад, слободне 

активности) 

− Предлог похвала и награда најбољим ученицима, могуће напредовање ученика, изрицање дисциплинских 

мера 

− Други послови и задаци у склопу образовно-васпитног рада ученика у одељењу, а који проистичу из одредба 

Закона о основама система образовања и васпитања 

 
Оперативни план Одељенских већа 

Ред. 

бр. Активности 
Начин 

реализације 

Носиоци 

активности 
Време 

1.  1. Усвајање плана рада одељењског већа 

2. Бројно стање ученика у одељењу 

Упознавање са садржајем до 
3. сијеа сваког ученика појединачно као и добијање 

препорука од стране учитеља (5. разред) 

4. Организација наставног и ваннаставног рада у 

одељењу 

5. Идентификација ученика за додатни рад, 

слободне активности, допунску наставу и ИОП-е 

Израда плана сарадње са родитељима 

Састанак 

конституисање 

ОВ: 

консултативни 

разговори 

(транзиција 

ученика) 

Чланови ОВ 

директор,педа

гог , 

учитељи 

 

септембар 

 

2.  1. Израда педагошког профила и ИОП-а 

2. Анализа остварености ИОП-а 

Консултације 

са 

наставницима 

Чланови ОВ 

директор, 

педагог  

током 

године 
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3.  1. Анализа успеха и владања ученика појединачно и 

одељења у целини и предлози мера за унапређење 

рада 

2. Анализа реализације планираних активности у 

одељењима 

3. Организација професионалне оријентације 

ученика VII и VIII разреда 

4. Предлог похвала и дисциплинских мера 

Анализа 

постигнућа 

ученика,  

анализа 

остварености 

планираних 

активности, 

дискусија, 

давање 

предлога 

Чланови ОВ 

директор,педа

гог 

октобар, 

децембар, 

март, јун 

4.  1. Предлог маршута екскурзија и наставе у природи 

за наредну школску годину 

Давање 

предлога 

Чланови ОВ 

директор,педа

гог 

јун 

 
 
4.4. План и програм рада стручних већа и актива 

4.4.1. Стручни актив васпитача 
     Председник: Драгана Бабаљ 

Чланови Васпитно-образовно већа су: 

Оливера Поповић, Драгана Бабаљ, Мирјана Кисин, Јелена Кујачић,  

Ред. 

бр. Активности Начин реализације 
Носиоци 

активности 
Време 

1.  1.Конституисање Стручног већа васпитача и 

избор руководиоца. 

2.Израда и усвајање:  

- Годишњег Плана  рада Стручног већа 

васпитача за 2022/2023. 

-Годишњи план стучног усавршавања 

васпитача. 

-План културних манифестација, наступа деце, 

играоница... 

Годишњи план рада сарадње са породицом . 

3.Евидентирање бројног стања група. 

4.Договор о набавци потрошног и дидактичког 

материјала, играчака, радних листова… 

5.Једнодневни излет-план. 

Састанак 

актива,избор чланова 

и руководиоца,изра-

да  годишњих 

планова ,план 

излета,евидентирање 

бројног стања 

група,договор о на-

бавци потрошног и 

дидактичког 

материјала,играча-

ка,радних листова.... 

Оливера 

Поповић 

Драгана  

Бабаљ 

Мирјана 

Кисин 

Јелена  

Кујачић 

септембар 

2.  1.Анализа структуре и нивоа васпитно-

образовних група, идентификација деце којима 

је потребна додатна подршка у раду , 

талентоване деце и деце са потешкоћама у 

говору .                                                                                                             

2.Дечји портфолио- договор око начина праћења 

развоја и напредовања деце у свим областима и 

аспектима развоја.  

3.    План обележавања Дечје недеље . 

Анализа структуре и 

нивоа  

група,индивидуални 

рад са децом којима 

је потребна 

помоћ,талентоване 

деце.Упућивање деце 

са потешкоћама у 

развоју логопеду. 

Израда иструмената 

за праћење, 

Припрема и 

организовање Дечије 

недеље. 

Оливера 

Поповић 

Драгана 

Бабаљ 

 

септембар, 

октобар 

3.  1.Договор око реализације радионице за децу и 

родитеље. 

Припрема и 

организација 

радионице. 

Оливера 

Поповић 

октобар, 

новембар 
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4.  1.Договор око прославе Нoве Године. 

 

Припрема и 

организација 

прославе Нове 

године 

Оливера 

Поповић 

децембар 

5.  1.Договор око начина прославе 8 марта, Припрема и 

организовање 

приредбе поводом 

Дана жена, 

Оливера 

Поповић 

фебруар, 

март 

6.  1. Договор са педагогом око реализације 

родитељског састанка „Припрема деце за 

полазак у школу“. 

2. Договор васпитача и учитеља о начину 

обележавања Дана школе.     

Припрема и 

организација 

презентације за 

родитеље. 

Припрема 

активности поводом 

Дана школе 

Оливера 

Поповић 

Александра 

Кукољ-

Ристић-

педагог 

Љиљана  

Мрачајац- 

учитељ 

април, мај 

7.  1.Анализа и реализација плана Стручног већа 

васпитача 

Евалуација плана 

рада актива и 

предлог плана за 

наредну годину 

Оливера 

Поповић 

јун 

 
4.4.2. Стручно већe наставника разредне наставе 
     

 
       Чланови већа су: Љиљана Мрачајац (координатор), Драгана Чолаковић, Јадранка Самопјан, 

Драгана Шешум, Орјана Теклић Пецељ, Сања Бошковић и Татјана Поповић 

Веће планира оквирно око 9 састанака за 2022/23. 

     
План рада стручног већа наставника разредне наставе 

АКТИВНОСТИ 
 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ 

Именом и 

презименом 

IX X XI XII I II III IV V VI   

1. Планирање рада  

    Актива 

          -састанак чланова актива 

-прикупљање предлога и идеја и израда 

годишњег плана 

Чланови 

стручног 

већа 

2. Предлог мера за 

унапређење квалитета 

наставе 

          -договор и сугестије око израде плана 

мера за унапређивање квалитета наставе 

Чланови 

стручног 

већа 

3. Лични план 

стручног 

Усавршавања 

          -договор и консулатације око израде 

личног плана и усавршавања за текућу 

школску годину .Упознавање са понудом 

семинара за стручно усавршавање и 

одабир 

Чланови 

стручног 

већа 

4. Формирање секција           -Фолклорна-Љ.Мрачајац 

-Златне руке-Д.Чолаковић 

-Креатива-Ј.Самопјан 

-Драмска-Т.Поповић-           Д. Шешум 

-Редцитаторска-Орјана Т.Пецељ 

Чланови 

стручног 

већа 

5. Дечија недеља           -састанак и договор око активности у 

иквиру Дечје недеље 

-реализација активности по данима према 

утврђеном програму 

-Ђак-предавач 

-Организовање спортске недеље 

Чланови 

стручног 

већа 

Педагог 

Директор 

Ученици 

6. Анализа рада- 

 анализа образовно 

васпитних постигн ћа 

у току школске 2022-

2023 (тромесечје, 

          -састанак актива и разговор о успеху у 

протеклом периоду 

Чланови 

стручног 

већа 

Педагог 

Директор 
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полугодиште,  

крај године) 

7.Обележавање 

школске славе Светог 

Саве 

          -подела задужења и припрема пригодног 

програма 

Учитељи 

Водитељи 

секција 

8. Набавка уџбеника           -одабир уџбеника 

-разматрање могућности плаћања 

Чланови 

стручног 

већа 

Директор 

9. Обележавање Дана 

жена 

          -договор о припремању програма 

поводом Дана жена 

Чланови 

стручног 

већа 

10. Ђачке екскурзије           -договор о реализацији планираних 

једнодневних излета 

-одређивање термина путовања и начин 

плаћања 

Чланови 

стручног 

већа 

Директор 

11. Прослава Дана  

       школе 

          припрема за учешће у прослави дана 

школе 

-учешће ученика у пратећој изложби 

Чланови 

стручног 

већа 

Директор 

Ученици 

12.Организација 

недеље школског 

спорта у другом 

полугодишту 

          Састављање програма, подела задужења и 

утврђивање термина 

-Спортска недеља 

Чланови 

стручног 

већа, 

наставници 

физичког 

васпитања 

13. Анализа рада  

aктива 

          -подношење извештаја о раду стручног 

актива учитеља у току школске 

2022/2023. 

-Мере за унапређење квалитета наставе 

анализа  

-предлог програма рада за наредну 

школску годину 

Чланови 

стручног 

већа 

Педагог 

Директор 

 

                                                                                 

4.4.3.Стручно веће друштвених наука 

(немачки језик, енглески језик, српски језик и историја) 

Чланови Већа:, Милана Ловренчић (Ксенија Сворцан), Надежда Маловић ( председник 

/координатор Већем), Александра Шанта,Наташа Шуњка, Александар Павић, Снежана Рупар 
Ред. 

бр. 

Опис активности Носиоци 

активности 

Временски 

оквир 

Метод рада Евалуација 

1.  - Избор руководиоца Већем и 

записничара 

- Предлог Годишњег плана рада  Већа 

Чланови Већа 

(предметни 

наставници) 

август Усмени договор, 

састанак чланова, 

вођење записника, 

анализа годишњег  

извештаја рада 

Актива  

Записник о 

одржаном 

састанку 

2.  - Доношење/усвајање Годишњег 

плана Већа за школску 2020/2021. 

- Организовање рада секција, додатне 

и допунске наставе (годишњи 

планови) 

- Распоред одржавања писмених и 

контролних задатак и других видова 

провере 

- Предлог активности током Дечије 

недеље 

Чланови Већа  

(предметни 

наставници) 

До 

половине 

септембра 

Усмени договор, 

састанак чланова, 

вођење записника 

Записник о 

одржаном 

састанку 
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3.  - Организација одласка на Сајам 

књига  

- Распоред одржавања 

угледних/огледних часова и 

коорелација са другим већима 

Чланови Већа 

(предметни 

наставници) 

До 

половине 

октобра 

Усмани договор, 

састанак чланова, 

вођење записника, 

анализа резултата 

самовредновања 

Записник о 

одржаном 

састанку 

4.  - Анализа резултата на крају првог 

тромесечја и предлог мера за 

побољшање успеха ученика 

- Припреме за такмичење (план) 

- Организација прославе школске 

славе 

- План одржавања допунске и додатне 

наставе токо зимског распуста  

Чланови Већа 

(предметни 

наставници) 

Новембар, 

децембар 

Усмени 

договор/дискусија, 

састанак чланова, 

вођење записника, 

анализа статистичких 

података о успеху 

ученика на крају 

првог тромесечја 

Записник о 

одржаном 

састанку 

5.  - Анализа успеха ученика на крају 

првог полугодишта 

- Стручно усавршавање*                                                                                      

Чланови Већа 

(предметни 

наставници) 

Јануар, 

фебруар 

Усмени договор, 

састанак чланова, 

вођење записника, 

анализа резултата на 

крају првог 

полугодишта(табела) 

Записник о 

одржаном 

састанку 

6.  - Анализа резултата са такмичења 

- Анализа успеха ученика на крају 

трећег класификационог периода 

- Набавка уџбеника за наредну 

школску годину 

- Уређење школског часописа 

,,Јоргован“ 

- Организовање прославе Дана школе 

Чланови Већа 

(предметни 

наставници) 

Март, 

април, мај 

Усмени 

договор/дискусија, 

састанак чланова, 

вођење записника 

Записник о 

одржаном 

састанку 

7.  - Планирање припремне наставе за 

ученике осмог разреда 

- Анализа рада стручног Већа 

 

Чланови Већа 

(предметни 

наставници) 

Јун Дисксија,  

Састанак чланова, 

вођење записника, 

анализа резултата 

завршног испита 

Записник о 

одржаом  

састанку 

      Гајдобра, 1.9.2022.                                                            Координатор  Већа:Надежда Маловић 

 
 

4.4.4. Стручно веће природних наука 
 
Координатор:  Јелена Фодора 

Чланови већа: Наташа Бошњак, Јелена Бодрожа (замена Дана Додер), Јелена Грубанов  Жутковић,  

Јелена Фодора, Снежана Несторовић (замена Дуња Ракић), Ања Адамовић, Драгана Дозет, Милена 

Башић, Зорица Петровић, Биљана Шутић 

Активности Начин реализације 
Носиоци 

активности 
Време Место 

1. Усвајање плана рада 

стручног већа природних 

наука 

Разговор и дискусија 
Чланови 

стручног већа 
септембар школа 

2. Набавка стручне 

литературе и наставних 

средстава 

Састављање листе потребне 

литературе и наставних 

средстава по предметима. 

Обједињавање листа 

наставника. 

Консултације са 

директором о могућностима 

набавке средстава са листе 

Чланови 

стручног већа 

(Биљана 

Шутић) 

септембар школа 

3. Мере унапређења 

квалитета наставе за  

На основу резултата 

самовредновања одредити 

Чланови 

стручног већа 
септембар школа 
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школску 2022/23. годину мере по предметима (Јелена 

Фодора) 

5. Доношење мера 

унапређења образовно-

васпитног рада на основу 

анализе резултата 

ученика на завршном 

испиту 

Анализа званичних 

резултата Завода за 

вредновање квалитета 

образовања и васпитања 

Чланови 

стручног већа 

(Наташа 

Бошњак) 

октобар школа 

6. Евалуација 

постигнућа ученика из 

природних наука и 

препоруке за даљи рад 

Доношење мера за 

подизање нивоа постигнућа 

ученика на основу 

извршених анализа 

Чланови 

стручног већа 
квартално школа 

7. Планирање наставе на 

основу резултата 

иницијалног тестирања из 

природних наука 

Оствареност стандарда на 

нивоу одељења и појединца 

Препоруке за даљи рад 

Чланови 

стручног већа 
октобар школа 

8. Договор о распореду 

писмених и контролних 

задатака 

Усклађивање датума 

писмених и контролних 

задатака према плановима 

наставника 

Одељенско 

веће 

септембар, 

децембар 
школа 

9. Одређивање ученика за 

допунску наставу 

На основу постигнућа 

одредити ученике који ће 

похађати допунску наставу 

Чланови 

стручног већа, 

ученици 

октобар, 

континуира

но 

школа 

10. Одређивање ученика 

за додатну наставу и 

секције 

На основу интересовања и 

постигнућа ученика 

Чланови 

стручног већа, 

ученици 

октобар, 

новембар 
школа 

11. Распоред допунске и 

додатне наставе током 

зимског распуста 

Одржавање часова према 

усклађеном распореду 

Одељенско 

веће  
децембар школа 

12. Извештај о раду 

секција и стручног већа 

Извештај стручног већа  о 

реализацији активности 

Чланови 

стручног већа 
квартално школа 

13. Извештај о СУУУ 

Сумирање броја сати СУУУ 

и СУВУ у односу на план 

СУ 

Чланови 

стручног већа 

децембар 

јун 
школа 

14. Организовање 

школских такмичења из 

природних наука  

Израда распореда 

одржавања према калнедару 

Министарства просвете 

Чланови већа 

(Наташа 

Бошњак) 

децембар, 

јануар, 

фебруар, 

март 

школа  

15. Организовање и 

одржавање припремне 

наставе за полагање 

завршног испита 

Прављење распореда по 

предметима. 

Реализација распореда 

Наставници 

који реализују 

припремну 

наставу 

јануар-јун школа 

16. Анализа постигнутих 

резултата на 

такмичењима из 

природних наука 

Обједињавање постигнутих 

резултата  

Чланови 

стручног већа 

(Јелена 

Фодора) 

мај,  

јун 
школа 

17. Анализа угледних и 

огледних  часова 

Евалуација примене знања 

стечених СУ 

Присутни 

чланови 

Након 

одржаних 

угледних 

часова 

школа 

18. Предлог плана 

стручног већа за шк. 

2023/2024. годину 

Разговор и дискусија Јелена Фодора јун школа 

Место и датум: 24. 6. 2022.                                                      Координатор: Јелена Фодора 
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4.4.5.Стручно веће уметности и вештина 
Координатор: Снежана Жујић 

Чланови  већа: Милена Павловић ликовна култура,  , Маја Бороцки физичко васпитање, , Милкица 

Лучић, физичко васпитање, Александар Пушкар физичко васпитање, Снежана Жујић, музичка 

култура 

У току школске 2022-2023 године, планира се пет састанка-договора 

У случају короне и евентуалних здравствених мера, као и онлајн наставе, планирани програм је 

подложан изменама. 

Ред

.бр 

Планирани садржаји/активности Време  

реализације 

Носиоци 

реализације 

Начин рада Место 

1. Предлози и планирање  Годишњег 

плана рада Већа  за  школску 2022-

2023 годину 

● Рад спортских 

секција(одбојка, фудбал, баскет, 

крос ) 

● Рад Ликовне секције 

● Рад Музичке секције (Хор и 

Оркестар) 

● стручно усавршавање – 

израда личних планова стручног 

усавршавања 

Септембар 

2022 

Чланови већа: 

М. Павловић, 

М. Лучић, М. 

Бороцки, С. 

Жујић 

Састанак: 
предлози, 

разговори, 

дискусија 

Школа 

 

2.   Усвајање Годишњег плана рада 

Већа за школску 2022-2023 

ПЛАН: 

Септембар 

2022 

Чланови већа  Састанак: 

договор 

Школа 

●  - Дечја недеља 

- Јесењи крос 

- Актуелна такмичења 

 

 

Октобар  Чланови већа 

и 

заинтересова

ни ученици       

 

*Панои о 

музичким 

догађајима и 

значајним 

уметницима 

*Ликовни 

радови 

*припрема за 

крос и баскет 

*Хол школе 

*Фудбалски 

терени у 

Гајдобри и 

Новој 

Гајдобри 

*Бачка 

Паланка 

 

*               - Припреме: пробе и тренинзи за 

предстојеће догађаје 

 

 

 

 

 

 

Новембар   Чланови 

већа и 

заинтересова

ни ученици     

 

*Концерт за 

крај првог 

полугодишта 

* Дан Светог 

Саве 

(приредба),  

*Такмичење, 

рукомет 

Школа 

(музички 

кабинет, сала 

за физичко) 

●   - Припрема локовних радова, 

интензивне пробе и тренинзи 

 

 

  децембар Чланови  

већа, 

заинтересова

ни ученици 

*концерт 

ученика 6-2 за 

крај првог 

полугодишта) 

 

Школа 

3.  - Анализа успеха ученика на крају 

првог  полугодишта 

- Договор око допунске наставе 

- Договор о раду секција у току 

распута 

- Извештаји о стручном 

усавршавању 

децембар Чланови већа Састанак: 
 

Анализа 

Договор 

Припрема 

Реализација 

Школа 
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●  Друго полугодиште: Припрема 

током првог полугодишта и за 

време распуста, организација, 

реализација: 

- Дан Светог Саве 

јануар Чланови већа 

и  

заинтересова

ни ученици 

 

*Дан Светог 

Саве   

приредба) 

*Спортска 

такмичења 

 

 Школа 

4. 
 

Припрема: тренинзи, припрема 

осмомартовских честитки, музичке 

и оркестарске пробе, обележавање 

Васкрса  

 

 

Припрема за Дан школе 

Ликовне радионице, Изложбе, 

спортска такмичења, наступ хора и 

оркестра 

Припреме, тренинзи 

Јануар, 

Фебруар  

 

Март, 

април, мај 

 

Мај  

 

 

 

мај 

 Спортска 

секција – 

одбојка, шах 

Спортска 

секција 

Бадминтон, 

примпрема 

Чланови већа 

и  

заинтересова

ни ученици 

Физичко 

васпитање 

*такмичење 

 

 

Такмичења 

 

Састанак: 
Договор 

Припрема 

Реализација 

 

 

Крос РТС-а 

 школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. - Анализа успеха ученика на крају 

првог  полугодишта 

 

- Анализа и писање извештаја о 

раду Већа 

 

 Јун  Чланови већа Састанак: 
*Реализација 

планираних 

активности 

(разговор, 

дискусија) 

 Школа 

                                                                                                              Снежана Жујић, координатор  

4.4.6. План рада стручног актива за развојно планирање 
   

Председник: ДраганаЧолаковић 

Чланови су: Драгана Чолаковић, ОрјанаТеклић – Пецељ, Снежана Рупар, Мирјана Кисин 

(васпитач), Сања Бошковић, Бранка Бајић (директор), Јелена Тир (педагог), Марија 

Жутковић (родитељ),  Младен Лучић (локална самоуправа) и представник ученика из УП 
Ред.

бр. Активности Начин реализације 
Носиоци 

активности 
Време 

1.  Конституисање стручног актива за 

развојно планирање и израда 

плана рада Тима за шк. 2022/2023. 

-Израда анекса за ову школску 

годину 

Избор координатора, 

записничара, анализа 

реализације ШРП за 

претходну школску годину, 

дискусија 

Чланови 

актива 

септембар 

2.  
Упознавање Наставничког већа са 

анексом ШРП  

Презентација на наставничком 

већу 

 

Чланови 

актива 

септембар/ 

октобар 

3.  
Презентовање Анекса ШРП 

школским органима и телима 

ППП Директор, 

чланови 

актива 

Током 

првог 

полугодишта 

4.  Праћење остварености ШРП Анализа остварености 

активности предвиђених ШРП 

за текућу школску годину 

Чланови 

актива 

Током године 

5.  -Израда извештаја о реализацији 

ШРП 

-Израда плана сарадње саТимовима и 

већима 

-Прикупљање материјала за Анекс 

ШРП за наредну школску годину 

Анализе, дискусије 

 

Прикупљање података од 

координатора већа и тимова 

Чланови 

актива 

координатор

и тимова, 

чланови 

већа 

Јун-август 
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4.4.7. План рада Стручног актива за развој школског програма 
 

 Координатор – Александра Шанта 

Чланови су: Љиљана Мрачајац, Надежда Маловић, Јелена Фодора, Маја Бороцки, Милана 

Ловренчић, Борис Кузмановић, Јелена Тир 

 

Стручни актив у оквиру своје надлежности:  

● Обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и 

доношењу професионалних одлука; 

● Припрема нацрт школског програма на основу наставног плана и програма; 

● Процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и задатке, као и 

општих и посебних стандарда знања; 

● Учествује у унапређивању школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и 

властите процене своје образовне праксе; 

● Прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе. 

 

У току школске 2022/2023. године је планирано 6 састанака. 

Ред.

бр. Активности Начин реализације 
Носиоци 

активности 
Време 

1.  - Усвајање Годишњег извештаја о раду 

Стручног актива за школску 2021/2022. 

gодину 

- Израда Годишњег плана рада 

Стручног актива за 2022/2023. годину 

- Припрема образаца и упутстава за 

израду планова стручних органа 

- Израда предлога Годишњег плана рада 

школе за 2022/2023. 

- Израда предлога Годишњег извештаја 

о раду школе 

Договор, дискусија, 

анализа, предлози, 

усвајање 

Чланови актива август-

септемба

р 

2.  -Праћење реализације планова рада 

одељенских већа, стручних већа, 

стручних актива и тимова 

Увид у записнике и 

извештаје о раду 

Руководиоци ОВ и 

чланови већа, актива 

и тимова 

током 

године 

3.  

-Припрема за израду полугодишњих и 

годишњих извештаја о раду стручних 

органа 

-Праћење реализације посебних 

програма,  пројектне наставе 

-Подела задужења и 

упутстава 

-Увид у записнике о 

реализацији, припреме 

и извештаје 

-Анализа, разговор, 

дискусија 

Чланови Актива кварталн

о 

4.  -Израда предлога полугодишњег 

извештаја о раду школе 

Анализа, разговор, 

дискусија 

Чланови Актива децембар 
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5.  -Анализа садржаја актуелног школског 

програма (анализа потребних измена и 

допуна за редовну, изборну и допунску 

наставу), давање предлога за 

унапређење Школског програма за 

наредну  

школску годину 

- Праћење и анализа тока припрема за 

завршни испит  

-Анализа квалитета и примене 

Школског програма на основу увида у 

квалитет годишњих и месечних 

планова рада и припрема за час  

- Анализа стања опремљености 

наставним средствима и степена 

њиховеискориштености   

-Припрема за израду Школског 

програма 

Анализа, разговор, 

дискусија 

Чланови Актива мај, јун 

6.  -Израда извештаја о реализацији 

годишњег плана рада стручног актива 

за развој Школског програма у 

протеклој школској години;  

Анализа, разговор, 

дискусија 

Чланови Актива јун 

 

 

5.ПЛАНОВИ  РАДА ТИМОВА, КОМИСИЈА 
 

5.1. План рада тима за самовредновање рада школе  

 

Чланови тима:   Наташа Бошњак (координатор), Јелена Тир, Бранка Бајић, Сања Бошковић, 

Мирјана Комад, Драгана Шешум, Оливера Поповић, Драгана Дозет, Ђорже Бојић            

Тим планира четри састанка за школску 2022/2023. годину. 

Током 2022/2023. године тим планира да анализира све области квалитета рада школе као и 

предшколске установе. 

Активности Време Носиоци 

Усвајање плана рада 

Договор о динамици самовредновања кључне области –

предшколска установа  УПРАВЉАЊЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

и ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ 

Договор о динамици самовредновања кључне области 

школе: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ;  

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

ЕТОС 

Oдабир инструмената  и техника за прикупљање 

података 

септембар кординатор и чланови 

тима 

Припремање упитника 

Одабир узорка за анкетирање ученика, родитеља, 

наставника ... 

октобар кординатор и чланови 

тима 
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                                                                                                     Координатор тима: Наташа Бошњак 

 

 

 

 

. Спровођење анкетирања 

Прикупљање,заштита и чување података 
новембар   кординатор и чланови 

тима 

Анализа добијених података (уочавање јаких и слабих 

страна) 

Израда акцоног плана 

децембар   кординатор и чланови 

тима 

Договор о динамици самовредновања кључне области 

предшколске установе: 

ПРОФЕСИОНАЛНA ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА и 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД 

Договор о динамици самовредновања кључне области 

школе: ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, 

УПРАВЉАЊЕ 

ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА и  

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Oдабир инструмената  и техника за прикупљање 

података  

Јануар кординатор и чланови 

тима 

Припремање упитника 

Одабир узорка за анкетирање ученика, родитеља, 

наставника ... 

 

фебруар 

кординатор и чланови 

тима 

Спровођење анкетирања Март кординатор и чланови 

тима 

Прикупљање,заштита и чување података   

Анализа успеха ученика на трећем кварталу април кординатор и чланови 

тима 

Анализа добијених података (уочавање јаких и слабих 

страна) 

 

 

мај 

кординатор и чланови 

тима 

Анализа успеха ученика на крају другог полугодишта 

Анализа резултата Завршног испита 

Израда Акционг плана 

jун, јул кординатор и чланови 

тима 

Израда извештаја Jул педагог, координатор 
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5.2.План рада тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 
Координатор: Поповић Татјана 

Чланове тима :Татјана Поповић, директор школе Бранка Бајић, Оливера Поповић, Александар 

Пушкар, Љиљана Мрачајац, Јелена Тир, Александра Шанта, Орјана Теклић -  Пецељ, ученик из 

ученичког парламента, родитељ, секретар Весна Лаганчић 

 

План рада стручног тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

АКТИВНОСТИ 

МЕСЕЦ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

НОСИОЦИ 

 

I

X 
X 

X

I 

X

II 
I II 

II

I 

I

V 
V 

V

I 

  

Формирање тима и 

договор о раду 

          Састанак 

тима 

Чланови тима 

Израда плана рада            На састанку 

тима 

израдити 

план 

активности  

Чланови тима  

Усклађивање плана 

за заштиту деце од 

дикриминације, 

насиља, злостављања 

и занемаривања са 

Школским развојним 

планом  

          Анализа 

планова и 

њихово 

усклађивање 

– додавање  

потребних 

активности на 

састанку тима  

Чланови тима  

Информисање 

ученичког 

парламента са 

планом за заштиту 

деце од 

дискриминације, 

насиља, злостављања 

и занемаривања 

          Састанци са 

ученичким 

парламентом  

Координатор  

Организовање 

унутрашње и 

спољашње заштитне 

мреже  

          На састанку 

тима 

одредити 

унутрашњу и 

спољашњу 

заштитну 

мрежу  

Чланови тима  

Укључивање 

родитеља  

          Успоставити 

сарадњу са 

родитељима 

на Савету 

родитеља и 

родитељским 

састанцима  

Чланови тима  

 

Информисање 

интересних група о 

предузетим 

активностима 

          Чланови тима 

са 

одељенским 

старешинама 

Координатор 

Праћење спровођења           Тим израђује Чланови тима  
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плана за заштиту 

деце и ученика од 

дискриминације, 

насиља, злостављања 

и занемаривања  

документациј

у за праћење  

Осмишљавање 

антидискриминацио

них мера 

          

Усклађивање 

и 

осмишљавањ

е мера у 

складу са 

законом  

Чланови тима  

Самоевалуација 

          Израдити 

план 

евалуације 

тима за 

вредновање 

плана рада 

стручног 

тима за 

заштиту деце 

и ученика од 

дискриминац

ије, насиља, 

злостављања 

и 

занемаривања  

Чланови тима  

 
У случају погоршања епидемиолошке ситуације, састанци тима ће се одвијати онлајн. 

 

5.3. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТЕ И  

НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ШКОЛСКЕ 2022-2023.ГОДИНЕ 

 
                                                                                    Снежана Рупар (координатор, проф. историје), 

 

Чланови тима: Снежана Рупар (координатор), Драгана Бабаљ, Тања Поповић,  

                          Ања Адамовић, Весна Лаганчић. 

Тим планира оквирно шест састанака за школску 2022/2023. годину. 

План рада Тима за екскурзије, излете и наставе у природи 

АКТИВНОСТИ 
МЕСЕЦ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

IX X XI XII I II III IV V VI   

1) Формирање тима 

за екскурзије и избор 

координатора.  

 

2) Доношење плана 

рада тима за школску 

2022/23. годину. 

 

3) Предлог плана и 

програма екскурзија 

за школску 2022/23. 

годину. 

 

          1) Формирање тима и 

избор координатора 

(гласањем). 

 

2) Израда глобалног и 

оперативног плана рада 

тима; постављање 

циљева и задатака 

екскурзија; утврђивање 

динамике одржавања 

састанака (оквирно) и 

начина рада. 

 

3) На основу 

консултације са 

Директор, 

НВ, 

Тим за 

екскурзије,  

Одељенска 

и Разредна 

већа, 

стручни 

активи 
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одељенским и 

разредним већима и 

стручним активима, тим 

саставља предлог плана 

и програма за 

једнодневне екскурзије 

и за дводневне/ 

тродневне екскурзије 

1) Извештај о раду 

тима на првом 

кварталу  

 

2) Упознавање НВ са 

одабраним 

дестинацијама, 

циљевима и 

задацима, 

правилником о 

екскурзијама 

          1) Састављање 

извештаја на основу 

записника 

 

2) Тим упознаје чланове 

НВ са одлукама Савета 

родитеља и Школског 

одбора 

Директор,  

тим за 

екскурзије, 

НВ 

1) Извештај о раду 

тима током првог 

полугодишта  

          1) Састављање 

извештаја на основу 

записника 

Тим 

за 

екскурзије, 

директор, 

НВ 

 

1) Резултати 

спроведеног тендера 

 

2) Припреме за 

реализацију 

екскурзија (добијање 

сагласности од 

стране родитеља) 

 

          1) Упознавање чланова 

тима са резултатима 

тендера 

 

2) Припрема анкета за 

родитеље 

 

Директор,  

тим за 

екскурзије, 

Савет 

родитеља, 

Школски 

одбор и 

одељенске 

старешине 

1) Резултати 

анкетирања (одзив 

ученика по 

одељењима) 

 

2) Припреме за 

реализацију 

екскурзија  

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Извештај о раду 

тима на трећем 

кварталу 

          1) Анализа анкета 

 

2) Одељенске 

старешине обавештавају 

ученике и родитеље о 

садржајима екскурзија, 

циљевима и задацима, 

правилима 

понашања...(ЧОС. 

родитељски састанци) 

 

3) Састављање 

извештаја на основу 

записника 

 

 

Тим  за 

екскурзије, 

директор,  

Одељенска 

и Разредна 

већа, 

одељенске 

старешине. 

 

1) Извештаји о 

реализованим 

екскурзијама 

          1) Вође пута достављају 

извештаје 

( утврђивање 

Тим за 

екскурзије,  

вође пута,  
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2) Годишњи извештај 

о раду тима  за 

екскурзије за 

школску 2022/23. 

годину. 

 

остварености циљева и 

задатака; анкетирање 

ученика). 

 

2) Састављање 

извештаја на основу 

записника 

директор, 

НВ, 

одељенске 

старешине,  

Савет 

родитеља и 

Школски 

одбор.  

 

 
 
 

5.4.План рада тима за стручно усавршавање 

 
Координатор: Наташа Шуњка 

Чланови Тима: Ања Адамобић, Сања Бошковић, Јелена  Грубанов - Жутковић, Кујачић Јелена и 

Наташа Шуњка (координатор) 

Задаци Активности 

 

Носиоци  

активности 

Временска 

динамика 

Начин 

реализације 

Инструменти 

праћења 

 

Израда годишњег 

плана рада Тима 

за стручно 

усавршавање 

Избор 

записничара и 

расподела 

задужења 

   

 

Координатор 

Тима  

 

Чланови Тима  

 

 

септембар  

 

направљен 

договор о 

динамици 

састајања Тима 

Израђен 

годишњи 

Акциони план 

рада Тима за 

стручно 

усавршавање 

Записник са 

састанка Тима за 

СУ 

 

 

 

 

Акциони план 

рада Тима за СУ 

Анализа потреба 

стручних већа за 

стручним 

усавршавањем 

 

Израда Годишњег 

плана стручног 

усавршавања 

учитеља, 

наставника и 

стручних 

сарадника ван 

установе за 

шк.2022/23.год. 

Прикупљање 

података од 

стручних већа и 

израда 

годишњег плана 

СУ на нивоу 

школе 

Чланови тима 

и ПП служба 

октобар Прикупљени 

подаци о избору 

семинара које 

стручна већа 

желе да 

похађају у 

шк.2022/23.год. 

 

Израђен 

годишњи план 

стручног 

усавршавања 

наше школе 

изван установе 

Записник са 

састанака Тима за 

СУ 

 

 

Акциони план за 

стручно 

усавршавање 

учитеља, 

наставника и 

стручних 

сарадника ван 

установе за 

шк.2021/22.год.  

Рад на 

заказивању, 

организацији и 

реализацији 

семинара 

Позивање 

аутора семинара 

и договор око 

организације и 

реализације 

семинара 

Тим за СУ 

Директор 

школе 

ПП служба 

У току шк. 

год. 

Заказани 

семинари  

Извештај са 

одржаних 

семинара 

Уверења 
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План предао/-ла: Наташа Шуњка (координатор Тима) 

 

 

 

 

Евиденција о 

стручном 

усавршавању 

Учитељи, 

наставници и 

стручни 

сарадници 

достављају 

Тиму за СУ 

доказе: 

фотографије, 

извештаје, 

сертификате, 

уверења, 

потврде...о 

стручном 

усавршавању. 

Тим за СУ У току 

шк.год. 

Постоји 

евиденција о 

стручном 

усавршавању у 

електонском 

облику и у 

папиру 

Електронска база и 

папирна 

документација 

фотографије 

 Стално стручно 

усавршавање у 

функцији 

побољшања 

образовних 

постигнућа  и 

практичне 

примене 

новостечених 

знања 

Анализа 

стручног 

усавршавања са 

аспекта примене 

стечених 

копетенција  и у 

функцији 

побољшања 

образовних 

постигнућа 

ученика 

Стручна већа 

Тим за СУ 

Децембар и 

јун 

Стално стручно 

усавршавање је 

у функцији 

побољшања 

образовних 

постигнућа 

ученика  

Извештај стручних 

већа 

Записник са 

седница већа 

Извештај о раду 

школе 

 

Стално стручно 

усавршавање у 

функцији 

вредновања и 

самовредновања 

рада школе 

Анализа 

стручног 

усавршавања у 

функцији  

вредновања и 

самовредновања 

рада школе 

Тим за 

самовреднова

ње 

Тим за 

стручно 

усавршавање 

Јун  Стално стручно 

усаврша 

вање је у 

функцији 

вредно 

вања и 

самовредновања 

рада школе 

Извештај Тима за 

вредновање и 

самовредновање 

рада школе 

Анализа додата у 

извештај о 

реализацији 

школског 

развојног плана 

 Евалуација 

планираног 

стручног 

усавршавања у 

установи и ван 

установе у 

школској 

2020/21.год. 

Тим за СУ врши 

евалуацију и 

подноси 

извештај о 

осварености 

плана СУ 

Учитељи, 

наставници и 

стручни 

сарадници 

подносе 

извештај о 

остварености 

личног плана 

стручног 

усавршавања 

Тим за 

стручно 

усавршавање 

Наставничко 

веће 

Јун-август Извршена 

евалуација 

плана стручног 

усавршавања 

Извештај о 

реализованим 

активностима које 

су планиране у 

годишњем плану 

стручног 

усавршавања на 

нивоу установе као 

и у личним 

плановима 

стручног 

усавршавања. 
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5.5.План рада тима за инклузивно образовање 
 

Јелена Тир, педагог – координатор  

 

Чланови СТИО: Јелена Тир, Јелена Грубанов Жутковић, Јадранка Самопјан, Оливера Поповић. 

Општи циљ: унапређивање квалитета живота деце/ученика са потешкоћама, талентоване деце као 

и деце из социјлано маргинализованих група, подстицање развоја све деце уз девизу ''Школа по 

мери детета'' 

 

Специфичан циљ: 

1. Примена, развој и праћење модела добре инклузивне праксе у школи 

2. Обезбеђивање и унапређење квалитета наставе у образовању ученика са потешкоћама у развоју  

3. Обезбеђивање и унапређење квалитета наставе у образовању надарених ученика 

Задаци тима за инклузивно образовање: 

1. Доношење плана и програма рада 

2. Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама, и потреба за 

додатном подршком; Идентификација надарених ученика  за наставу по обогаћеном плану рада 

(ИОП3) 

3. Помоћ у изради и примени ИОП планова, 

4. Праћење реализације ИОП-а, и евалуација 

5. Вођење евиденције - израда базе ИОП 

6. Сарадња са другим стручним тимовима у оквиру школе 

7. Сарадња са интерресорном комисијом и другим изворима подршке изван школе 

8. Вредновање остварености и квалитета индивидуалних наставних планова 

9. Вредновање остварености и квалитета програма рада 

10. Вођење евиденције-педагошког досијеа ученика 

11. Пружање додатне подршке ученицима са потешкоћама у развоју 

12. Пружање додатне подршке родитељима ученика са потешкоћама у развоју 

13. Пружање додатне подршке наставницима-планирање и реализација стручног усавршавања 

наставника 

Ред. 

бр. АКТИВНОСТИ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦ

И 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

1 Израда плана и програма рада тима 

за школску 2022/2023. годину 

Уочити слабости и предности 

прошлогодишњег плана и програма и 

анализирати потребе које су се 

појавиле у протеклој години 

 СТИО септембар 

2

. 

Анализа актуелне школске 

ситуације: на почетку и у току 

школске године: 

-број ученика којима је потребна 

додатна подршка и врста додатне 

подршке 

- броју даровитих ученика 

-број ученика  који понављају 

разред, долазе из друге средине, 

маргинализоване, запуштене, 

злостављане деце 

Чек листе, база података, евиденције СТИО Током 

године 
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3 Сагледавање потреба за израдом и 

применом ИОП-а у првом и по 

потреби и осталим разредима 

Доношење одлуке о изради ИОП-а, 

на основу поднетих предлога  

Формирање тима за додатну 

подршку 

Припрема образаца и пружање 

помоћи наставницима при 

конципирању и изради ИОП-а 

(правилници) 

Израда педагошког профила  

Израда ИОП-а  

Писање мера индивидуализације  

Праћење, евалуација и корекција 

плана 

Организовање школских акција:, 

Ученички парламент (нпр. Дечија 

права, толеранција..) 

Опсервација ученика, процене 

наставника и, по потреби, 

интерресорне комисије 

Анализа поднетих предлога  

- одређивање приоритета  

- подела задатака и предлагање тима 

за подршку  

- договор са родитељима  

 

По потреби они који највише могу 

помоћи 

Педагог и Тим за ИО припремају сву 

потребну помоћ и документацију 

-обједињавање прикупљених 

података за све предмете и области  

- идентификовање приоритетних 

области за подршку  

Прилагођавање простора, метода, 

садржаја, темпа рада, наст. средстава 

Прилагођавање простора, метода, 

садржаја, темпа рада, наст. средстава 

Евиденције, извештаји,педагошки 

досије 

Зидне новине, предавање,  

радионице 

СТИО 

Одељенске 

старешине, 

Наставниц

и, спољни 

сарадници, 

педагог, 

родитељи 

Ученички 

парламент, 

Координат

ор          

Током 

године 

4 Сарадња са ИРК 

Сарадња са Школском управом 

Сарадња са ОШ „Херој Пинки“ у 

Бачкој Паланци 

консултације СТИО, 

Директор 

Координат

ор, 

наставниц

и 

Током 

године 

5 Јачање професионалних 

компетенција наставника 

Преношење знања стечених током 

стручног усавршавања осталим 

члановима колектива 

-предавања 

-саветодавно 

-упућивањем на стручну литературу 

-организовањем семинара 

Презентације 

Угледни часови 

СТИО, 

Тим за 

стручно 

усавршава

ње 

Током 

године 

6 Анализа рада тима и реализације 

програма, вредновање резултата 

рада 

Извештаји, евиденције СТИО квартално 

7 Евалуација програма и предлог за 

израду програма за наредну 

школску годину 

Извештаји, евиденције СТИО јун 

 

 

5.6.План рада тима за обезбеђење квалитета и развој школе 

 
План рада тима за обезбеђење квалитета и развој школе 
 

Милана Ловренчић (Јелена Тир) – координатор  

Чланови тима: Милана Ловренчић, Љиљана Мрачајац, Сања Бошковић, Биљана Шутић, Јелена 

Тир (родитељ).Тим планира четири састанака за шк. 2022/2023. год. 
АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
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− Формирање Тима 

− Израда Програма рада 

 

- дати предлог чланова 

Тима на седници 

Наставничког већа 

Чланови тима, 

директор школе 

септембар 

− Праћење примене прописа чија је примена 

важна за обезбеђивање квалитета и развој 

школе 

Упознати колектив са 

новим прописима и 

пратити реализацију 

Чланови тима, 

директор школе 

Током године 

− Подршка наставницима који конкуришу за 

звање 

Упознавање са поступком 

стицања звања, подршка 

наставнику приликом 

конкурисања 

стручна већа, 

педагошки 

колегијум, Савет 

родитеља, НВ 

Октобар, 

новембар 

− Анализа резултата самовредновања 

− Израда акционог плана  – предузимање 

мера за превазилажење уочених недостатака 

− Упознавање Наставничког већа са 

резултатима истраживања и акционим 

планом за унапређивање рада установе 

− Праћење примене акционог плана 

Анализа прикупљених 

резултата и израда 

Акционог плана 

директор 

чланови Тима 

Тим за 

самовредновање 

Ученички 

парламент 

октобар 

− Израда полугодишњег извештаја 

− Анализа стручног усавршавања запослених 

− Анализа опремљености школе савременим 

наставним средствима и предлози 

− Анализа реализације школског програма 

На основу извршених 

анализа израдити 

полугодишњи извештај и 

дати предлог за 

побољшање квалитета 

чланови Тима 

чланови Тима. 

Актив за развој 

школског 

програма 

Децембар, 

јануар 

− Анализа резултата такмичења ученика 

− Анализа резултата пробног завршног 

испита 

− Праћење примене акционог плана 

 чланови Тима  јун 

− Израда годишњег извештаја 

− Израда Програма рада за наредну школску 

годину 

 чланови Тима  Јул, август 

                                                                                Координатор:   Милана Ловренчић (Јелена Тир) 
 

5.7.План рада тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 
Чланови тима: Орјана Теклић –Пецељ ( координатор ) Јелена Фодора, Валентина Гаврић, Јелена 

Бодрожа (Дана Додер), Јелена Тир.  

Тим планира оквирно четири састанака за школску 2022/2023. годину. 

АКТИВНОСТИ 
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

− Формирање Тима 

− Израда Програма рада 

− Подела задужења 

− Дефинисање пројеката за развој 

међупредметних компетенције и 

предузетништва (тематски дани, приредбе, 

пројектна настава...) 

 

Одабир на основу анализе 

успешности учешћа 

наставника на семинарима за 

међупредметне 

компетенције и 

предузетништво, као и 

анализе професионалних 

компетенција 

Чланови 

педагошког 

колегијума 

септембар 

− Усклађивање угледних часова и 

школских пројеката ради остваривања 

међупредметних компетенција и 

предузетништва. 

Анализа наставних планова 

на нивоу стручних већа  

Чланови 

стручних 

већа 

септембар 

− Развијање међупредметних компетенција 

и промоција предузетништва кроз припрему и 

реализацију активности у оквиру Дечије 

недеље 

Припрема (договор по 

стручним већима) и 

реализација активности у 

оквиру Дечије надеље 

Чланови 

стручних 

већа 

октобар 
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− Реализација пројектне наставе 

− Процена ангажованости ученика у 

пројектима 

По унапред утврђеном плану  Током године 

− Развијање међупредметних компетенција 

кроз реализацију тематског дана “Свети Сава” 

Припрема  и реализација 

активности 

Тим за 

културну и 

јавну 

делатност 

јануар 

− Подстицање наставника да креирају и 

изводе часове који развијају међупредметне 

компетенције 

− креирање базе примера добре праксе који 

се односе на развој  међупредметних 

компетенција и предузетништва 

- прикупљање примера 

добре праксе , формирање 

збирке 

Чланови 

Тима, 

Чланови НВ 

Током године 

-Развијање међупредметних компетенција и 

промоција предузетништва кроз припрему и 

реализацију прославе Дана школе 

Припрема  и реализација 

активности 

Тим за 

културну и 

јавну 

делатност 

мај 

− Развијање међупредметних компетенција 

и промоција предузетништва кроз припрему и 

учешће у манифестацијама у Локалној 

заједници 

Припрема  и реализација 

активности 

Тим за 

културну и 

јавну 

делатност 

Током године 

− Изложбе и јавне презентације продукта 

пројектне наставе 

Припрема  и реализација 

активности 

Реализатори 

пројектне 

наставе 

Током године 

− Анализа реализације пројектне наставе 

− Анализа ангажованости ученика у 

пројектима 

− Анализа рада Тима и израда годишњег 

извештаја 

Анализа спроведених 

активности и учешћа 

чланова тима 

 Тим и 

педагог  

јун 

У случају погоршања епидемиолошке ситуације, састанци тима ће се одвијати онлајн.                                                               

Координатор тима: Орјана Теклић - Пецељ 

 
                                            

5.8.План рада Тима за професионалну орјентацију 

 
Координатор тима: Наташа Шуњка 

Чланови Тима: Наташа Шуњка, Надежда Маловић,  Снежана Рупар, Јелена Фодора , Јелена Тир                             
Ред.

бр. 

АКТИВНОСТИ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1.  Договор о раду тима у школској 

2022/2023.  
састанак  тим  септембар 

2.  Израда плана реализације радионица 

професионалне оријентације  
састанак  тим   

3.  Израда плана упознавања ученика са 

занимањима и светом рада (од 1 до 8 

разреда) 

састанак тим  

4.  Праћење реализације програма радионица 

професионалне оријентације  
анализа извештаја 

ОС о реализацији 

радионица  

координа-

торка тима  
квартално 

5.  Извештавање о реализацији програма 

радионица професионалне оријентације  
састанак, 

наставничко веће  
координа-

торка тима  
полугодишње 

6.  Договарање о организовању и реализацији 

реалних сусрета и Сајма образовања  
састанак  тим  март 
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7.  Организовање и праћење реализације 

реалних сусрета и посете Сајму 

образовања  

извештаји о 

реалним сусретима  
тим  Април, мај 

8.  Анализирање реализације радионица и 

програма професионалне оријентације  
састанак  тим  јун 

9.  Извештај о реализацији програма 

професионалне оријентације и раду тима у 

школској 2022/2023.  

састанак, 

извештавање 

наставничког већа  

тим  јун 

10.  Израда предлога програма професионалне 

оријентације за наредну школску годину 

састанак тим август 

 

6.ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

6.1.План и програм рада педагога 
ЦИЉ  
Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања педагошке науке педагог доприноси 

остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у установи, у складу са циљевима и 

принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања 

васпитања, као и посебним законима.  

ЗАДАЦИ  
− Учешће у стварању оптималних услова за развој деце и ученика и остваривање образовно-

васпитног рада, 

− Праћење и подстицање целовитог развоја детета и ученика, 

− Подршка васпитачима у креирању програма рада са децом, предлагање и организовање 

различитих видова активности, које доприносе дечјем развоју и напредовању, 

− Пружање подршке васпитачу, односно наставнику на унапређивању и осавремењивању 

васпитно-образовног рада, 

− Пружање подршке родитељима, односно старатељима на јачању њихових васпитних 

компетенција и развијању сарадње породице и установе по питањима значајним за васпитање и 

образовање деце и ученика, 

− Учествовање у праћењу и вредновању образовно-васпитног рада, 

− Сарадња са институцијама, локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама од 

значаја за успешан рад установе, 

− Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке науке и праксе 

Планирање, програмирање и организација образовног васпитно рада  
- Сагледавање образовних и васпитних потреба ученика, родитеља, школе и локалне средине и 

утврђивање могућности за планирање и организацију образовно васпитног рада 

- Сарадња са тимовима за израду Школског програма, Годишњег програма рада школе, Школског 

развојног плана и сл.  

- Сарадња са Активом за развој школског програма  

- Планирање наставних, ваннаставних активности и сарадње школе са окружењем  

- Два семинара стручног усавршавања у оквиру школе  

Реализација образовног и васпитног рада  
- Сарадња са наставницима у креирању наставног процеса (избор концепције наставе, уџбеника, 

наставног материјала)  

- Подстицање активности за укључивање родитеља и локалне заједнице у образовно-васпитни рад 

школе  

- Реализација појединих наставних и ваннаставних активности.  

Евалуација образовног и васпитног рада  
- Анализа података из школске праксе у циљу вредновања образовно-васпитног процеса  

- Сарадња са наставницима у процесу вредновања школског постигнућа и оцењивања ученика  

-Помоћ наставницима и ученицима у процесу евалуације и самоевалуације, упознавање са 

функцијом, техникама и процедурама  

Педагошко-инструктивни рад са наставницима  
- Помоћ и подршка наставницима у професионалном развоју  

- Подстицање сарадничког и тимског начина рада  
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- Помоћ и подршка наставницима у раду  

- Идентификовање, конкретизовање и операционализација циљева и задатака образовања и 

васпитања  

- Анализа посећених часова и других облика образовно-васпитног рада и сагледавање њихове 

дидактичко-методичке заснованости (остварености циљева и задатака, ефикасност примењених 

метода, облика и средстава, активност ученика и наставника и сл.)  

- Упућивање наставника на коришћење педагошке литературе ради осавремењивања наставног 

процеса  

- Идентификовање обдарених ученика, као и оних који имају проблема у учењу и развоју, 

организовање одговарајућег образовно- васпитног рада  

- Откривање узрока заостајања појединих ученика или одељења у школском раду и учењу и 

предузимање одговарајућих педагошких мера  

- Испитивање узрока проблема који настају и проблема који се јављају у образовно-васпитном 

процесу 

- Рад са наставницима на постизању хигијенских стандарда за рад са ученицима у школи 

- Рад са одељенским старешинама (испитивање интересовања ученика и њихово адекватно 

укључивање у рад друштвених организација; пружање помоћи у формирању и вођењу ученичког 

колектива; откривање узрока поремећеног понашања појединих ученика или група и предузимање 

одговарајућих васпитних мера; пружање помоћи у припреми и одржавању родитељских састанака) 

- Учествовање у раду са приправницима 

Дијагностички, превентивни и саветодавни рад са ученицима 
- Утврђивање индивидуалних карактеристика ученика (способности, знања, интересовања...) 

- Помоћ у превазилажењу школског неуспеха 

- Саветодавни рад са ученицима 

- Стварање услова за учешће ученика у свим сегментима школског живота и ваншколских 

активности 

- Испитивање образовне спремности деце за полазак у школу 

- Формирање одељења првог разреда а по потреби и других разреда 

- Идентификација и рад на отклањању узрока проблема у учењу и понашању 

- Индивидуални и групни рад са ученицима који имају проблема у учењу и понашању 

- Усмеравање ученика за осмишљено коришћење слободног времена и рационална организација 

рада и учења 

- Упознавање ученика са подручјима рада и уписном политиком средњих школа  

- Праћење и проучавање интересовања и постигнућа ученика 

- Идентификација проблема просторних услова за савремени васпитно образовни рад 

Превентивни и саветодавни рад са родитељима 
- Помоћ и подршка родитељима у превазилажењу проблема који су од значаја за напредовање 

ученика у школи (саветодавни рад, предавања и др.);  

- стварање услова за учешће родитеља у различитим сегментима школског живота 

- Анкетирање родитеља првака; помоћ родитељима чија деца уписују средњу школу 

- Консултативни контакти са родитељима ради добијања података о положају детета у породици и 

осталих релевантних података 

- Пружање помоћи у васпитном раду са децом 

- Инструктивно- саветодавни рад са родитељима даровитих ученика и ученика који имају тешкоће 

у учењу и понашању 

- Пружање помоћи у осмишљавању слободног времена 

- Упознавање родитеља са оптималнијим концептом школских простора за рад са ученицима 

Аналитичко-истраживачки рад 
- Истраживање и анализирање школске праксе и презентовање резултата 

- Сарадња на реализацији истраживања других институција 

- Помоћ и подршка истраживањима од стране ученика и наставника школе 

- Истраживање постојеће васпитно образовне праксе и специфичних проблема и потреба школе 

Сарадња са институцијама 
- Сарадња са институцијама од значаја за образовни и васпитни рад  

- Сарадња са научним и образовним установама 

- Успостављање сарадње са образовним, здравственим, социјалним институцијама и другим 

установама које доприносе остваривању циља и задатака образовно- васпитног рада 
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Стручно усавршавање 
- Рад на унапређењу професионалних компетенција 

- Реализовање програма педагошко и дидактичко методичког усавршавања 

- Учествовање у организованим облицима размене искуства и сарадње стручних сарадника 

(активи, семинари, подружница и др.) 

- Организовање индивидуалног рада на стручном усавршавању 

- Упознавање услова рада других основних школа у Србији 

- Укључивање у рад Педагошког друштва Војводине 

Вођење документације 
- Годишњи план и програм, дневна евиденција о раду, 

-евиденција о раду са ученицима и наставницима као и родитељима,  

-евиденција о прегледу дневника, посећеним часовима, прегледу планова наставника и др. 

Сарадња са стручним органима школе 
- Учешће у раду одељенских већа и наставничког већа 

- Учешће у раду актива учитеља и наставника, тима за развојно планирање, тима за развој 

школског програма 

- Сарадња са стручним већима  

- Учешће у раду Педагошког колегијума школе 

- Учешће у раду Актива стручних сарадника на нивоу округа 

- Пружање информација и стручног мишљења потребно за рад стручних органа школе 

- Извештавање о резултатима обављених анализа, прегледа испитивања и мини истраживања и 

предлагање одговарајућих педагошких и других мера 

Припрема за рад 
- Коришћење различитих извора информација значајних за рад, посећивање установа и стручних 

друштава и сарадња са особама које доприносе реализацији планираних активности 

Ред. број  ОБЛАСТИ РАДА  недеља  

1  Планирање, програмирање и  

организација васпитно-  

образовног рада  

4  

2  Реализација образовног и  

васпитног рада  

3  

3  Евалуација образовног и  

васпитног рада  

4  

4  Педагошко-инструктивни  

рад са наставницима  

2  

5  Дијагностички, превентивни  

и саветодавни рад са  

ученицима  

4  

6  Превентивни и саветодавни  

рад са родитељима  

3  

7  Аналитичко-истраживачки  

рад  

3  

8  Сарадња са институцијама  1  

9  Стручно усавршавање  2  

10  Вођење документације  1  

11  Сарадња са стручним  

органима школе  

2  

12  Припрема за рад  1  

Укупно:  40 

Напомена: Зависно од потреба школе, дешавања током школске године, у пракси може, а 

најчешће и долази, до одступања од планираног. 
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6.2. План и програм рада библиотекара 
За рад у библиотеци задужен је наставник Александар Павић. 

Активности Начин реализације 
Носиоци 

активности 
Време 

Учешће у планирању и 

програмирању 

Израда годишњег плана рада                                          Одељ. стар. 

библиотекар  
август 

Планирање и 

програмирање рада са 

ученицима 

- Набавка и коришћење књижног фонда 

-  Одабирање и припремање библиотечке 

грађе и другог материјала за редовну наставу, 

додатни и допунски рад, слободне 

активности ученика и све друге облике 

васпино-образовног рада 

- Организовање наставних часова у 

библиотеци у оквиру свих предмета (редовна 

и додатна настава, ОЗ,ОС ) 

-  Учешће у организацији школских 

манифестација (изложбе, панои, књижевни 

сусрети) 

-  Дистрибуција уџбеника и ученичке 

штампе, као и стручних часописа 

стручна већа, 

активи,  

стручна служба 

и директор, 

библиотекар 

 

Током 

године 

Непосредни рад са 

ученицима у библиотеци 

- Упознавање ученика са књижним фондом и 

осталом библиотечком грађом 

Усмеравање ученика на одређено понашање 

у библиотеци и чување библотечке грађе 

Пружање помоћи ученицима при избору 

литературе и друге библиотечке грађе 

Развијање читалачких способности ученика и 

интересовања за самообразовање 

Свечани пријем првака у библиотеку; обука 

ученика да се служе изворима информација ( 

индивидуално и групно) 

Организовање изложби књига и приручног 

материјала према потребама и могућностима 

(поводом  

значајних датума као и посете пригодним 

манифестацијама) 

Сарадња са родитељима 

Библиотекар, 

ОС, учитељи, 

ученици, 

родитељи 

током 

године 

 

Стручни библиотечки и 

аналитичко-извештајни 

послови 

Планска и наменска набавка књига према 

потребама образовно – васпитног процеса 

Стручна обрада библиотечког материјала 

према важећим прописима 

Вођење евиденције о корисницима и 

коришћењу и чувању библотечке грађе 

Израда месечних, полугодишњих и 

годишњих извештаја о броју корисника и 

броју прочитаних књига 

Евидентирање најревноснијих корисника 

школске библиотеке у одређеном 

временском периоду (полугодишње и 

годишње)  

директор, 

библиотекар 

током 

године 
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Учешће у раду стручних 

органа 

 

Стручно усавршавање библиотекара-

индивидуално и путем семинара које 

организују 

одговарајуће стручне и друге институције 

Учешће у раду свих стручних актива школе, 

стручних већа, Наставничког већа као и  

Актива библиотекара општине и града 

Сарадња са другим библиотекама и 

издавачким кућама 

Библиотекар, 

Стручна већа, 

активи , 

Наставничко 

веће, Актив 

библиотекара 

Током 

године 

 

 

7.  ИНДУВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 
 

7.1. Глобално и оперативно планирање наставе и припремање за часове 

 
Наставници израђују глобалне и оперативне планове рада. Израђују глобалне и оперативне 

планови за све наставне предмете и ваннаставне активности. 

Више наставника истог предмета раде заједнички план усаглашен са индивидуалним плановима 

рада. Остали наставници предају индивидуалне планове педагогу и директору школе до 15 у 

месецу септембру текуће године или до 5 у месецу они који планирају месечно. 

Наставници се припремају писменим путем за наставу. Дозвољене су старе припреме допуњене и 

актуализиране изменама и допунама наставних садржаја. 

Глобални и оперативни планови свих предмета и наставника дати су у прилогу Програма 

Планови додатног рада за конкретне групе и предмете у прилогу Програма 

Планови изборне наставе односно иборних предмета су у прилогу Програма 

 

7.2. Организација предметне наставе за ученике четвртог разреда 

 
Разредно веће четвртих разреда на заједничком састанку са наставницима предметне наставе, а на 

основу наставног програма за четврти разред утврђује динаамику оддржавања  часова предметне 

наставе у четвртом разреду ради упознавања ученика са предметним наставницима који ће 

реализовати наставу у петом разреду.  

Распоред одржавања часова предметне наставе у четвртом разреду се истиче на огласну таблу до 5 

у месецу. 

 

7.3. Додатни рад 
Додатни рад се организује ради задовољавања посебних интересовања ученика, развијања 

изразитих способности и смисла за поједине наставне области. 

Потребно је благовремено на основу одређених критеријма идентификовати ученике за додатну 

наставу. Идентификација ће се извршити почетком октобра у сарадњи са школским педагогом.  

Додатним радом ће се обухватити  ученици који испољавају посебан смисао за уочавање и 

продубљивање садржаја, коришћење различитих извора знања у појединим ситуацијама. У 

додатни рад ученици се укључују добровољно, а могу бити укључени у додатни рад само из једног 

наставног предмета.  

Наставници су дужни да направе план и програм додатног рада. О избору метода и облика као и 

наставних средстава ће се индивидуално опредељивати. 

Настава ће се изводити константно сваке недеље по један час недељно из одређеног предмета. 

Време одржавања додатне наставе је предвиђено распоредом часова додатне наставе, који ће бити 

истакнут на огласној табли. 

 

7.4. Допунска настава 

 
 Допунска настава се организује за све ученике које одреди предметни наставник, одељенско веће 

као и и за оне ученике који су заинтересовани и имају потребу да употпуне своје знање. 

 Облик рада: групни, у паровима, индивидуални. 
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Задужења наставника за реализацију допунске наставе дата су у структури и распореду обавеза у 

оквиру наставне недеље наставника.  

Сем ових планираних часова, сваки наставник је у обавези да, током зимског распуста,  одржи 

допунску наставу за ученике који имају потешкоће у савладавању наставног градива, односно, 

оцењени су недовољном оценом.   

Наставници разредне наставе допунску наставу реализују у својим одељењима у складу са 

потребама ученика у савладавању наставног градива.  

Евиденција о раду допунске наставе води се у дневницима осталих облика образовно васпитног 

рада за сваки разред осим петог, где је у новим дневницима предвиђено да се евиденција води у 

истом. Планови допунског рада су саставни део Школског програма. 

Распоред одржавања допунске наставе од првог до четвртог разреда налази се у редовном  

распореду часова. 

Време одржавања опунске наставе је предвиђено распоредом часова допунске наставе, који ће 

бити истакнут на огласној табли. 

 

7.5. Припремна настава 

 
Припремну наставу за ученике упућене на разредни, односно поправни испит од четвртог до 

осмог разреда школа ће оргнизовати пре почетка испитног рока, најмање 5 дана са по 2 часа 

наставе у току дана по предмету. 

Припремна настава за полагање завршног испита 

У школи се током другог полугодишта и 10 дана пре полагања испита, најмање 2 часа дневно, 

факултативно организује припремна настава за ученике осмог разреда за полагање завршног 

испита. 

 

ЦИЉ ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 
Циљ организовања припремне наставе је систематизација усвојених знања ученика провучено 

кроз све нивое знања (основни, средњи и напредни), повезивање наставних садржаја и њихова 

примена у различитим мање или више стандардним и нестандардним реалним ситуацијама, 

осамостаљивање ученика приликом решавања задатака, али и полагања испита у виду теста. 

 
 
 

8. ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

8.1.Ученичке организације 
Ове школске године раде следеће ученичке организације: 

1. Дечји савез 

2. Ученички парламент 

8.1.1.Дечји савез 
У програму рада ученичких организација обезбедиће се поштовање следећих принципа: 

- сви облици ових активности морају бити у складу са општим васпитним циљевима и задацима 

школе и повезани са осталим облицима и садржајима васпитно-образовног рада у школи 

- садржаји, облици и начини организовања и рада морају бити прилагођени узрасним и развојним 

могућностима као и потребама ученика 

- укључивање ученика у поједине облике и опредељивање за садржаје и начин рада мора бити на 

принципу добровољности 
 

Рад Дечијег савеза усмерен је ка специфичним васпитно-образовним циљевима комплементарним 

са процесима који се одвијају у школи и породици и базира на областима и облицима рада које ове 

две средине не могу да остваре у потребној мери. Сви ученици школе су чланови Дечијег савеза. 

За рад Дечијег савеза у Гајдобри задуженa je Јадранка Самопјан а у издвојеном одељењу у 

Новој Гајдобри учитељица Драгана Чолаковић. 
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                             План рада за школску 2022/2023.год. 

 

Активности Начин реализације 
Носиоци 

активности 
Време 

Израда плана рада 

 

Наставник задужен за Дечији савез, 

Јадранка Самопјан  

 

 

 

август 

 

Пријем првака 

 Свечани пријем првака, као и сваке 

године одржаће се у трпезарији школе уз 

пригодан програм  

 

учитељи 

четвртих 

разреда 

септембар 

Обележавање Дечије недеље 

 

Дечија недеља обележиће се уз разне 

активности које ће учитељице осмислити 

као и обично по данима. 

Задужење 

особе 

 

октпбар 

Обележавање Дана 

толеранције 

 

Предвиђено је да се Дан толеранције 

обележи у сарадњи са Тимом за борбу 

против насиља, кроз разне радионице, 

дружења ... 

Учитељи у 

сарадњи са 

Тимом за борбу 

против насиља 

 

новембар 

 

Читалачки квиз 

У сарадњи са ОШ „15. октобар“из 

Пивница квиз се организује сваке године. 

Школе ће се договорити која ће бити 

домаћин. 

учитељи, 

наставник 

српског језика 

А.Павић 

 

децембар 

 

Концерти „Клуба акустичне 

гитаре“и чланова Музичке 

секције наше школе 

Већ је постала традиција да Клуб 

акустичне гитаре пред новогодишње  

празнике одржава концерт у нашој 

школи, на концерту учествују и чланови 

Музичке секције наше школе. 

наставница 

музичке култ. 

учитељи децембар 

Обележавање новогодишњих 

празника 

Новогодишњи празници обележиће се 

радионицама на којима ће се израђивати 

украси намењени за продајну изложбу, а 

и приказивањем новогодишњих 

представа. 

учитељи, 

ученици 

 

 

децембар 

 

 

„Светосавски конкурс“ – 

ликовни и литерарни 

 

Уочи Савиндана наша школа објављује 

конкурс на коме могу учествовати сви 

ученици са ликовним и литерерарним 

радовима. Теме конкурса објавиће се на 

сајту школе и фб страници школе. 

наставници 

српског језика, 

ликовне 

културе, 

учитељи 

јануар 

Прослава школске славе 

Светог Саве 

Уз пригодан програм обележиће се 

школска слава Свети Сава 

задужени 

наставници 

јануар 

 

 

 

Хуманитарна акција 

 

По потреби биће организована 

хуманитана акција. 

наставници, 

ученици 

током  

године 

Обележавање Дана жена 

 

Дан жена обележиће се у одељењима уз 

пригодан програм, израду честитки и 

поклона мамама. 

учитељи, 

ученици 
март 

Обележавање Дана позоришта 

Кроз реализацију пројекта „Наше 

позориштанце“ обележићемо 27.март Дан 

позоришта. 

учесници у 

пројекту 
март 

Обележавање ускршњих 

празника 

Ускршња изложба дечијих декоративних 

радова биће постављена у ходнику 

школе. 

ученици, 

учитељи 
април 

Обележавање Дана планете 

Земље 

Учитељи ће са својим ученицима кроз 

разне активности обележили Дан планете 

ученици, 

учитељи, 
април 
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Земље (шетња и разговор о штетности 

бацања отпада по улици, гледањем 

документарног филма и презентацијама) 

наставници 

„Јоргованов“ ликовни и 

литерарни конкурс 

Уочи Дана школе наша школа објављује 

конкурс на коме могу учествовати сви 

ученици са ликовним и литерерарним 

радовима. Теме конкурса објавиће се на 

сајту школе и фб страници школе 

наставници 

српског језика, 

ликовне 

културе, 

учитељи 

мај 

Прослава Дана школе 

 

Дан школе обележиће се уз пригодан 

програм. 

задужени 

наставници 
мај 

Обележавање Светског дана 

породице 

Светски дан породице обележиће се кроз 

креативне радионице са родитељима. 

учитељи, 

ученици, 

родитељи, 

наставници 

мај 

Испраћај четвртака   

 

Учитељице четвртух разреда 

организоваће свечани испраћај четвртака. 

учитељи, 

ученици, 

родитељи 

јун 

 

 

8.1.2.Ученички парламент 
Чланови Ученичког парламента: Грубишић Аница 7-1, Данијел Докман 7-2, Страхиња Чичковић 

7-2Михајло Мискин 7-2,  Мирко Лукић 8-2 и  Матеј Савчић 8-2. 
План рада Ученичког парламента 

АКТИВНОСТИ 
МЕСЕЦ 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
НОСИО

ЦИ IX X XI XII I II III IV V VI 

1. Конституисање УП, 

израда и усвајање 

годишњег плана рада, 

избор представника УП 

за Школски одбор и 

поједине тимове 

          - састанак ученика који су 

изабрани у УП и избор 

председника, заменика 

председника и записничара 

(гласањем) 

- избор чланова УП за тимове, ШО 

- израда плана рада, анализа, 

гласање, усвајање 

Ментор –

Александ

ра 

Шанта, 

чланови 

УП 

2. Упознавање ученика са 

Кућним редом школе 

          - дискусије на тему поштовања 

Правилника о кућном реду 

школе,  

-разматрање кључних проблема 

и разлога кршења кућног реда 

-разматрање предлога за 

решавање тих проблема 

-Промовисање кућног реда 

школе: израда паноа 

Ментор, 

чланови 

УП 

3. Развијање свести о 

последицама употребе 

дрога и других 

психоактивних 

супстанци- презентација 

          - дискусија о здравственим, 

психичким и социјалним 

последицама употребе 

психоактивних супстанци у 

сарадњи са ментором УП и 

наставницом биологије 

-прикупљање информација о 

штетности психоактивних 

супстанци и израда презентације  

-организовање трибине за 

ученике наше школе. 

Ментор, 

Наставни

ца 

биологиј

е, 

чланови 

УП 

4. Украшавање учионица 

поводом новогодишњих 

празника и избор за 

најлепшу учионицу. 

          - уређење простора, израда 

украса, одабир најлепше 

украшене учионице 

Ментор, 

чланови 

УП, 

ученици 

свих 

одељења 

и 

разредне 

стареши

не 

5. Развијање свести о           -дискусија о предностима и Ментор,  
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предностима и манама 

интернета: 

дискриминација и сајбер-

злостављање 

манама интернета, о 

дискриминацији и злостављању 

на интернету и какве то 

последице има на дечју психу у 

сарадњи са ментором и 

педагогом 

-израда паноа 

Чланови 

УП, 

педагог 

6. Подизање еколошке 

свести. Извођење акције 

„Очистимо школско 

двориште“ 

          - учествовати у организацији 

чишћења и направити расподелу 

задужења по одељењима 

Ментор, 

чланови 

УП, 

ученици 

свих 

одељења 

7. Организовање 

хуманитарних акција 

          Ученици УП у сарадњи са 

ментором, наставницом ликовне 

културе и осталим ученицима 

организују израду украсних 

предмета (од декупажа), које ће 

потом да продају на продајној 

изложби у школском дворишту.  

На продајну изложбу могу да 

дођу сви становници Гајдобре и 

Нове Гајдобре и сав прилог 

прикупљен од продаје биће дат у 

хуманитарне сврхе. 

Ментор, 

чланови 

УП, 

ученици 

цвих 

одељења, 

наставни

ца 

ликовне 

културе 

и 

становни

ци 

Гајдобре 

и Нове 

Гајдобре 

У Гајдобри                                                                                       Ментор УП: Александра Шанта 

30.08.2022.                                   

                  

8.2. Слободне активности 
Слободне активности, облик ваннаставног рада у школи има за циљ да ствара и развија 

способности ученика. 

Задаци слободних активности су: 

− Да задовоље интересе и развијају појединачне способности ученика, 

− Продубљују стечена знања и развијају потребу за сталним стицањем нових знања, 

оспособљавају за креативно коришћење стеченог знања 

− Утичу на развитак стварне слободне стваралачке личности, 

− Омогућавају ученицима да се према интересовању и способностима слободно опредељују за 

поменуте активности. 

При крају септембра, одељенске старешине, ученицима на часу ОС саопштавају секције, дружине 

и клубове предвиђене Годишњим програмом рада школе. 

Ученици се према интересовању опредељују за једну, а највише за две секције. 

Групе се конституишу почетком октобра. Радиће континуирано током целе школске године по 

унапред утврђеном распореду који се јавно истиче. 

Евиденцију присуства на слободним активностима воде наставници у дневницима осталих облика 

образовно-васпитног рада и у посебним свескама. Планови рада су у прилогу програма рада 

школе. 

 

 Слободне активности су:   

Фолклорна секција  Мрачајац Љиљана 

Језичка радионица Шуњка Наташа  

Рецитаторска секција Орјана Теклић - Пецељ 

Литерарна -хаику секција Павић Александар 

Музичка секција Снежана Жујић 

Драмска секција „Хоћу, могу и умем“ Драгана Шешум 

„Креатива“ Јадранка Самопјан,  

„Златне руке“ Драгана Чолаковић 

Ликовна секција Милена Павловић 
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8.3. Екскурзије 

 
ПРЕДЛОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА  ЕКСКУРЗИЈА ЗА ШК. 2022-2023.ГОДИНУ 

 

Планиране кскурзије би биле реализоване ако се стекну безбедносни услови ( због епидемије 

КОВИД-19) и уколико стигне одобрење од министарства. 

Образовно –васпитни циљеви и задаци  

*Циљ екскурзије, као облика образовно – васпитног рада је упознавање ученика с појавама и 

односима у природној и друштвеној средини, упознавање с културним, историјским и духовним 

наслеђем и привредним достигнућима. 

  

*Задаци екскурзије су: 

  

   - пручавање објеката и појава у природи 

   - уочавање узрочно – последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима 

   - развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика 

   - упознавање начина живота и рада људи појединих крајева 

   - развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима,   

     спортским потребама и навикама, развијање позитивних социјалних односа 

   - схватање значаја здравља и здравих стилова живота 

   - подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја и импресија према крају који    

     обилазе и упознају. 

  

Предшколске  групе Гајдобра и Нова Гајдобра 

Једнодневни излет 

 

*Дестинација: - Суботица – Палић – Келебија. 

 

Предвиђени садржаји: 

-Градско језгро Суботице, 

-Палићко језеро,  

-ЗОО врт,  

-Келебија (ергела и музеј). 

Обилазак и разгледање градског језгра Суботице; шетња поред Палићког језера; посета ЗОО врту; 

обилазак ергеле и музеја уз пратњу стручних водича; слободне активности; ручак. 

- Циљ излета је: - социјализација деце и стицање искустава, развијање толеранције и одговорног 

односа према себи, другима, природном и друштвеном окружењу. 

- Време реализације: - мај-јун 2023.год. 

- Извршиоци: - васпитачице Оливера Поповић и Драгана Бабаљ. 

 

Разредна настава из Гајдобре (1-4.разред) 

Једнодневни излет 

 

*Дестинација: - Камп животних вештина Чортановци – Сремски Карловци 

Камп животних вештина – Адреналин парк. По узору на светске програме Камп животних 

вештина организује едукативни програм „Школица у шуми“. 

Предвиђени садржаји: 

- Долазак у камп у 9 часова; 

- Адреналин парк – рекреативна активност својим садржајем подстиче и развија моторичке 

способности деце: снагу, спретност, окретност, кординацију и хармоничност. Камп је подржан од 

НТЦ система учења, Менсиног програма. 

- Прављење логора – едукативна, рекреативна и стваралачка активност. Прављење заклона и 

склоништа од природних материјала. Сналажење у природи, јестиве и нејестивебиљке. 

- Ручак 

Оријентиринг – едукативна активност. 

- Разгледање остатака римског града. Упознавање са историјом кроз разгледање и причи о животу 

Римљана на овим просторима – прилагођено узрасту деце. 
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- Повратак из кампа у 16 часова. 

- Одлазак до Сремских Карловаца, шетња центром и успутно разгледање најзначајнијих културно 

– историјских знаменитости ( Саборна црква, Карловачка гимназија, Богословија, чесма Четири 

лава, Патријаршијски двор). 

- Повратак кући. 

- Циљ излета је: - социјализација деце и стицање искустава, развијање толеранције и одговорног   

односа према себи, другима, природном и друштвеном окружењу;  

 упознавање  ученика са овим делом Војводине, његовим знаменитостима, као и   

  природним богатством овог краја. 

- Време реализације: - мај-јун 2023.год. 

- Извршиоци: - Одељенске старешине 1-4.разреда из Гајдобре (Драгана Шешум, Сања Бошковић, 

Орјана Теклић-Пецељ, Јадранка Самопјан). 

 

Разредна настава  из Нове Гајдобре (1-4.разред) 

Једнодневни излет 

 

Дестинација : Пећинци- Сремска Митровица -Засавица 

 Предвиђени садржаји: 

- посета Музеју хлеба у Пећинцима; 

- обилазак Сремске Митровице и посета Музеју Срема и локалитету Сирмијум; 

-обилазак резервата природе Засавица са вожњом бродом уз организован ручак 

- Циљ излета је: - социјализација деце и стицање искустава, развијање толеранције и  одговорног 

односа према себи, другима, природном и друштвеном окружењу;  

 упознавање  ученика са овим делом Војводине, његовим знаменитостима, као и   

  природним богатством овог краја. 

- Време реализације: - мај-јун 2023.год. 

 - Извршиоци: - Одељенске старешине 1-4.разреда из Нове Гајдобре (Драгана Чолаковић, Тања   

Поповић, Љиљана Мрачајац, Сунчица Тришић ). 

 

 

Једнодневни излет  ( одељења  5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2) 

*Дестинација: - Аранђеловац – Топола 

Предвиђени садржаји: 

- Обилазак цркве на Опленцу и спомен комплекса Карађорђевића; 

- Обилазак пећине Рисоваче; 

- Аранђеловац и шетња центром Буковичке бање; 

- Ручак у Аранђеловцу. 

- Циљ овог излета је: - упознавање ученика са природним, историјским и културним 

знаменитостима Централне Србије; подстицање испољавања позитивних  емоционалних 

доживљаја и импресија према крају који обилазе и упознају. 

- Време реализације: - мај-јун 2023.год. 

- Извршиоци: - Одељенске старешине 5-7.разреда из Гајдобре и Нове Гајдобре   

                         (Мирјана Павловић, Александра Шанта, Наташа Бошњак, Ања Адамовић,  

                          Снежана Рупар, Јелена Фодора). 

 

Матурска екскурзија (одељења 8-1, 8-2)  

 

Дводневна екскурзија 

*Дестинација: - Врњачка Бања (Крагујевац, Краљево, Трстеник, Крушевац). 

Предвиђени садржаји: 

Први дан: - Путовање преко Новог Сада и Београда до Крагујевца и спомен парка “Шумарице“. 

Обилазак комплекса. Наставак путовања до Краљева и манастира Жиче. Обилазак манастирског 

комплекса. Наставак путовања до Врњачке Бање. Смештај, вечера и ноћење. 

 

Други дан: - Доручак. Слободно пре подне ради разгледања бањског парка и знаменитости бање. 

Ручак. Путовање до Трстеника. Обилазак манастира Љубостиња. Наставак путовања до Крушевца. 
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Обилазак музеја и рушевина старог Лазаревог града и цркве Лазарице. Повратак кући преко 

Београда и Новог Сада у вечерњим сатима. 

- Циљ овог излета је: - упознавање ученика са природним, историјским и културним 

знаменитостима Ибарско-копаоничког краја; подстицање испољавања позитивних  

 емоционалних доживљаја  и импресија према крају који обилазе и упознају. 

- Време реализације: - април-мај 2023.год. 

- Извршиоци: - Одељенске старешине осмих разреда из Гајдобре и Нове Гајдобре  

                           (Наташа Шуњка, Надежда Маловић). 

 

Једнодневни излет 

*Дестинација: - Бранковина – Ваљево - Каона. 

Предвиђени садржаји: 

- Бранковина (обилазак музеја и гроба Десанке Максимовић);  

- Ваљево (муселимов конак и Народни музеј); 

- Шетња и обилазак старе чаршије Тешњар; 

- Манастир Каона обилазак. 

- Циљ овог излета је: - упознавање ученика са природним, историјским и културним 

знаменитостима Западне Србије; подстицање испољавања позитивних  емоционалних доживљаја  

и импресија према крају који обилазе и упознају. 

- Време реализације: - април-мај 2023.год. 

- Извршиоци: - Одељенске старешине осмих разреда из Гајдобре и Нове Гајдобре  

                           (Наташа Шуњка, Надежда Маловић). 

 

Тим за екскурзије, излете и наставе у природи 

 

9. ПОСЕБНИ  И ОСТАЛИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-
ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 

9.1. Глобални план рада одељенског старешине 
Планирање и програмирање  рада Динамика 

1. Израда годишњег оперативног програма васпитног рада одељења, 

2. Израда плана рада одељенског већа, 

3. Израда плана рада одељенског старешине (глобалног и месечних) 

4. Израда плана рада разредног већа (кад је одељенски старешина и председник 

разредног већа), 

5. Израда других планова рада. 

септембар 

Рад са ученицима 

1. Рад са одељенском заједницом (ван обавезног часа) односно заједницом ученика 

VIII разреда, 

2. Индивидуални рад са ученицима (превентивни и корективни), 

3. Групни рад са ученицима (превентивни и корективни) у циљу решавања васпитних 

и осталих проблема (према програму специјалног корективног педагошког рада), 

4. Рад на часу одељенског старешине  (све теме), 

5. Упознавање породичних, социјалних, материјалних и других услова и 

индивидуалних способности, интересовања и склоности ученика, 

6. Рад на праћењу напредовања ученика: успеха, владања, радног, моралног, 

интелектуалног и другог развоја ученика, 

7. Предузимање мера за јачање колектива, 

8. Друштвено-користан рад (према плану школе). 

Током 

године 

Рад са одељенским већем и наставницима 
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1. Организација васпитно-образовног рада у одељењу 

2. Праћење реализације наставног плана и програма у одељењу и реализација 

Програма васпитног рада 

3. Координација рада наставника у одељењу и брига за корелацију наставних 

садржаја и јединство васпитног деловања 

4. Рад са одељенским већем инаставницима појединцима, организација и вођење 

седница, припрема дневног реда, обезбеђивање материјала за седнице, посете 

часовима и активностима других наставника у одељењу, припреме наставника за 

анализу васпитно-образовног рада, брига о доношењу и остваривању закључака са 

седница одељенског већа и др. 

5. Праћење унапређивања васпитно-образовног рада у одељењу. 

Током 

године 

Рад са родитељима 

1. Рад на педагошком образовању родитеља 

2. Родитељски састанци (број, време одржавања и садржај рада) 

3. Групни и индивидуални разговор с циљем да се упозна целокупан развој ученика у 

породичним условима, да се оствари заједничко и усклађено деловање родитеља и 

школе, информисање родитеља о програмима и плановима, току развоја ученика и 

др. 

4. Посета родитељском дому 

5. Договор са родитељима о организовању реалних сусрета у оквиру професионалне 

орјентације ученика 

Током 

године 

Сарадња са педагошким и другим стручним службама 

1. Сарадња са школским педагогом  

2. Сарадња са логопедом, дефектологом и другиом специјализованим стручњацима 

3. Сарадња са лекарима 

4. Сарадња са старатељским органима   

5. Сарадња са осталим стручњацима 

Током 

године 

Вођење документација 

1. Вођење дневника васпитно-образовног рада 

2. Вођење педагошке документације 

3. Увођење ученика у матичну књигу 

4. Издавање ђачких књижица, сведочанстава, преводница 

5. Давање извештаја и анализа 

6. Остало 

Током 

године 

 

ОБАВЕЗНЕ ТЕМЕ ПО РАЗРЕДИМА 

РАЗРЕД  ТЕМЕ  

I разред  - Упознавање са школским правилима и 

успостављање одељенских правила  

- Прилагођавање ученика на школу и развијање 

социјалних сазнања и социјалних односа  

- Теме из области здравственог васпитања 

II разред  - Подсећање на  школска а и одељенска правила 

- Развијање радних навика  

- Развијање другарства и пријатељства  

- Теме из области здравственог васпитања 

III разред  - Подсећање на  школска а и одељенска правила 

- Развијање комуникативних способности (вербална 

и невербална комуникација)  

- Ненасилно решавање конфликата  

- Теме из области здравственог васпитања 
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IV разред  - Подсећање на  школска а и одељенска правила 

- Подстицање толеранције и прихватања 

различитости  

- Ненасилно решавање конфликата  

- Безбедност ученика (МУП)  

- Мере за побољшање школског успеха 

- Теме из области здравственог васпитања 

V разред  - Подсећање на  школска правила и успостављање 

одељенских правила  

- Снимање односа у групи 

- Праћења напредовања и прилагођавања на 

предметну наставу 

- Учење учења  

- Ненасилно решавање конфликата 

- Мере за побољшање школског успеха  

 

VI разред  - Подсећање на  школска а и одељенска правила 

- Ненасилно решавање конфликата  

- Учење учења  

- Безбедност ученика (МУП)  

- Мере за побољшање школског успеха 

VII разред  - Подсећање на  школска а и одељенска правила 

- Родна равноправност  

- Ненасилно решавање конфликата  

- Мере за побољшање школског успеха 

- Професионална оријентација  

VIII разред  - Подсећање на  школска а и одељенска правила 

- Ненасилно решавање конфликата 

- Мере за побољшање школског успеха  

- Професионална оријентација  

ОСТАЛЕ ТЕМЕ ИЗ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ КОЈЕ СЕ РЕАЛИЗУЈУ НА 

ЧАСОВИМА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ТОКОМ ГОДИНЕ 

Остале теме  које се реализују на часовима одељенског старешне односе се на здравствено, морално, 

физичко, естетско  и радно васпитање: 

-развијање и неговање моралних особина, ставова и уверења ученика,  

-ставрање културних, радних и моралних навика,  

-изграђивање норми хуманог понашања. 

- развијање културно -хигијенских и здравствених навика ученика. 

Предлог осталих тема: 

− Неговање културе опхођења и понашања 

− Неговање осећања, уочавање веза између осећања, потреба, мисли и акција 

− Препознавање својих и туђих потреба 

− Неговање другарских односа 

− Ефикасно решавање проблема 

− Стилови и технике учења 

− Неговање читалачке културе 

− Болести зависности (пушење, алкохолизам, наркоманија) 

− Утицај медија на систем вредности ученика 

− Моралне вредности и моралне норме 

− Равноправност полова 

− Обележавање значајних датума 

− Учешће у хуманитарним акцијама (Црвени крст и сл.). 

Ове активности спроводе се према индивидуалним плановима одељењских старешина кроз 

различите облике рада: радионице, дебате, трибине, квизове, постер презентације, предавања, 

заједничке акције, приредбе... 
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9.2. План рада се новоуписаним ученицима 

 
      У нашој школи, обзиром да имамо по једно одељење у подручној а једно у издвојеном објекту, 

сваки новоуписани ученик се распоређује у одељење у зависности од тога где се доселио тако да 

немамо много могућности да узимамо у обзир састав и број ученика у одељењу. Педагог школе 

ученика представља одељенском старешини. Поред педагога и учитеља/одељенског старешине за 

пријем нових ученика задужен је по један ученик из одељења који пружа све потребне 

информације новом ученику (упознаје га са распоредом кабинета, сале за физичко васпитање и 

осталих просторија у школи, распоредом часова, уџбеницима који се користе...) Такође у рад са 

новоуписаним ученицима укључен је и Ученички парламент који нове ученике информише о свим 

наставним и ваннаставним активностима у школи.  

 

9.3. Програм школског спорта и спортских активности 

 
Ради подстицања правилног развоја и развијања свести о значају здравља и његовог очувања, 

потребно је ученике укључивати у што више спортских активности које ће допринети реализацији 

циљева физичког васпитања. Кроз те активности ученици ће усавршавати своје моторичке 

способности и задовољавати социјалне потребе за потврђивањем и групним поистовећивањем.  

Kроз реализацију спортских активности ученика спроводе се и мере превенције насиља и 

повећања сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима. Такође се васпитавају и 

навијачке групе, које својим бодрењем помажу својим друговима да се успешно надмећу, a да 

притом не oмаловажавају противника, него да се негује дух ФЕР ПЛЕЈА. 

АКТИВНОСТИ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Јесењи крос Школско 

такмичење 

Наставници физичког 

васпитања 

октобар 

Уличне трке у Бачкој 

Паланци 

Такмичење на 

општинском 

нивоу 

Наставници физичког 

васпитања 

октобар 

Школско такмичење у 

малом фудбалу 

турнир Наставници физичког 

васпитања 

Септембар-

октобар 

Општинско такмичење 

у малом фудбалу 

турнир Наставници физичког 

васпитања 

октобар 

Пливање излет Наставници физичког 

васпитања 

Новембар-април 

Општинско такмичење 

у рукомету 

турнир Наставници физичког 

васпитања 

новембар 

Школско такмичење у 

одбојци 

турнир Наставници физичког 

васпитања 

Децембар-јануар 

Општинско такмичење 

у одбојци 

турнир Наставници физичког 

васпитања 

јануар 

Школско такмичење у 

шаху 

турнир Наставници физичког 

васпитања 

Јануар- фебруар 

Општинско такмичење 

у шаху 

турнир Наставници физичког 

васпитања 

Јануар- фебруар 

Школско такмичење у 

кошарци 

турнир Наставници физичког 

васпитања 

 фебруар 

Општинско такмичење 

у кошарци 

турнир Наставници физичког 

васпитања 

 фебруар 

Мале Олимпијске игре полигон Наставници физичког 

васпитања 

април 

Фрушкогорски маратон излет Наставници физичког 

васпитања 

април 

Пролећни крос 

Крос РТС-а 

Школско 

такмичење 

Наставници физичког 

васпитања 

мај 
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9.4. План и програм здравственог васпитања и превенције 

 
Овај програм ће се реализовати кроз План и програм рада ОС,  кроз часове редовне наставе као и 

учешћем у пројектима Дома здравља ''Др Младен Стојановић ''.  

 

Циљ овог образовно-васпитног подручја: 

Стицање знања, формирање ставова, понашање ученика у складу са здравим начином живота и 

развијање хуманих односа међу људима 

Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно делују 

на здравље 

Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице ради утицања на 

развој, заштиту и унапређење здравља ученика.                 

Овим програмом су обухваћени сви ученици од I – VIII разреда. 

разред Садржај рада Носиоци реализације 
Време 

 

I 

-развијање хигијенских и  

здравствених навика 

-безбедно кретање у саобраћају   --

хигијена уста и зуба     -како сачувати 

здраву околину 

Одељенски старешина 

МУП 

Стоматолог 

Одељенски старешина 

X-XI 

 

IX 

V 

II 

-правилно држање тела    

спавање и релаксација   

- препознавање осећаја   

- чувамо ли на прави 

 начин животну средину    

-разноврсна исхрана 

Одељенски старешина 

Одељенски старешина 

Одељенски старешина 

Спољни сарадници 

 

Одељенски старешина 

IX 

XI-.XII 

XII-I 

III 

V 

III 

- утврђивање здравог понашања  

- потреба за одмором    

- препознавање осећаја  

- конфликти и шта с њима 

Одељенски старешина 

Одељенски старешина 

Одељенски старешина 

педагог  

IX 

XII 

II 

IV 

IV 

- препознавање сопствених   -        

потреба за храном и њихов           - однос 

са растом и развојем   

- значај одмарања     -  - вакцинација 

Одељенски старешина 

Одељенски старешина 

Одељенски старешина 

лекар 

IX 

XII 

III 

V 

V 

- формирање ставова у погледу 

исхране  

- заштита вида и слуха 

- алкохолизам, пушење-болести 

зависности 

- физичке разлике међу половима 

Одељенски старешина 

 

Лекар 

Спољни сарадници 

Наст. биологије 

XI-XII 

 

 

II 

IV-V 

VI 

VI 

- формирање става у погледу исхране 

- развијање личне одговорности за бригу о 

телу 

-позитивне вредности супротног пола 

-алкохолизам, пушење-болести 

зависности 

-знати уважавати здраву околину 

Одељенски старешина 

 

 

 

Спољни сарадници 

IX 

 

XII-I 

 

III 

 

V 

VII 

-формирање ставова о здравој  

исхрани 

-алкохолизам, пушење-болести 

зависности 

-.СИДА 

-чувати животну средину 

Одељенски старешина 

 

Спољни сарадници 

 

Спољни сарадници 

Одељенски старешина 

X 

 

X 

 

 

V-VI 
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VIII 

-алкохолизам, пушење-болести 

зависности 

-.СИДА 

-чувати животну средину 

Спољни сарадници 

 

Спољни сарадници 

Одељенски старешина 

X 

 

 

V-VI 

 

 

9.5. План и програм рада у оквиру професионалне оријентације 

 
ПРОФЕСИОНАЛНА   ОРИЈЕНТАЦИЈА 

 Циљевима образовања и васпитања предвиђено је да школа обезбеђује за све ученике, између 

осталог, 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 рад и занимање стварањем стручних компетенција, у 

складу са захтевима занимања, развојем савремене науке, економије, технике и технологије.  

У школској 2022/23. години, реализација програма ПО оствариће се кроз пројекат 

Професионална оријентација на прелазу у средњу школу, који имаза циљуспостављање 

функционалног и одрживог програма професионалне оријентације за ученике/це који завршавају 

основну школу. 

Програм професионалне оријентације конципиран је на основу процесног, динамичког, 

петофазног модела професионалне оријентације. По овој концепцији, основни циљ програма 

професионалне оријентације је подстицање развоја личности ученика/ца до промишљене, ваљане 

и реалне одлуке о избору школе и занимања, планирање каријере и укључивање у свет рада.  

Концепт  програма ПО остварује се кроз пет модула: 

1. Самоспознаја: препознавање сопствених капацитета, способности, интересовања, вредности и 

склоности.  

2.  Информисање о занимањима: прикупљање информација о занимањима, анализа и 

структурисан начин обраде информација тако да се омогући добра информисаност при одлучивању 

о избору занимања.  

3. Могућности школовања: упознавање могућности школовања и каријере које воде до остварења 

жељеног занимања.  

4. Реални сусрети са светом рада и занимања: сусрет са представницима занимања, распитивање 

о занимању и испробавање занимања у предузећима/организацијама/установама/средњим школама 

како би млади проверили и употпунили сопствене слике о свету рада и занимања.  

5. Одлука о избору занимања: анализа сопственог пута професионалне оријентације и доношење 

самосталне одлуке о избору школе/занимања. 

Свих пет фаза реализује се у интерактивним радионицама, са активним укључивањем родитеља и 

партнера из света рада. Ученици/ученице завршних разреда основне школе имају приступ 

савременом моделу професионалне оријентације; активно одлучују о избору школе и занимања у 

складу са сопственим интересовањима, способностима, потребама и визијом целоживотног учења; 

стичу знања и развијају животне вештине неопходне у сусрету са динамичним и променљивим 

светом рада; преносе искуство вршњацима кроз рад вршњачких тимова за професионалну 

оријентацију у школи.  

Програм подразумева укључивање родитеља/старатеља у процес професионалне оријентације 

њиховог детета пре свега као подршку у самосталном одлучивању. Родитељи се охрабрују да 

развијају сопствене компетенције за родитељство у циљу оснаживања детета за доношење 

самосталне одлуке о избору школе и занимања. Укључују се путем родитељских састанака, 

заједничких радионица са децом и реалних сусрета у којима учествују као представници занимања 

и презентери сопственог пута каријере.   

Тим за професионални развој кога чине одељењске старешине VII 1 Снежана Рупар, VII 2 Јелена 

фодора,  VIII 1 Наташа Шуњка, VIII 2 Надежда Маловић и педагог школе Јелена Тир саставили су 

план и програм професионалне оријентације по ком се реализација програмских задатака 

остварује у оквиру садржаја часова одељенског старешине. Носиоци реализације програмских 

задатака професионалне орјентације су педагог и одељењске старешине  

 

План реализације програма у 7. разреду 
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Радионица предмет 
време 

реализације 
носиоци реализације 

1. Представљање програма ПО и 

кључне компетенције које она 

развија (и за родитеље) 

ЧОС септембар одељењски старешина 

2. У свету интересовања ЧОС октобар одељењски старешина 
3. Пут способности (двочас) ЧОС октобар одељењски старешина 
4. У очима других ЧОС новембар одељењски старешина 
5. Мој тип учења ЧОС децембар одељењски старешина 
6. Прикупљање и начин обраде 

информација о школама и 

занимањима 

ЧОС 

фебруар 

одељењски старешина 

7. Путеви образовања и каријере 

8. Припрема за интервју ЧОС март одељењски старешина 
9. Спровођење интервјуа ЧОС март одељењски старешина 
10. Припрема сусрета са експертима у 

нашој школи 
ЧОС април 

одељењски старешина 

11. Експерти у нашој школи (двочас) ЧОС април одељењски старешина 
12. Евалуација програма 

професионалне оријентације за 7. 

разред 

ЧОС јун 

одељењски старешина 

План реализације програма у 8. разреду 

Радионица предмет 
време 

реализације 
носиоци реализације 

1. Представљање програма и 

портфолија за 8. разред 
ЧОС септембар одељењски старешина 

2. У свету врлина и вредности ЧОС октобар одељењски старешина 

3. Какав/каква сам на „први поглед“ ЧОС октобар одељењски старешина 

4. Мрежа средњих школа ЧОС новембар одељењски старешина 

5. Сазнајем са интернета куда после 

основне школе ЧОС децембар одељењски старешина 

6. Путеви образовања и каријере 

7. Опис занимања помоћу мапе ума ЧОС јануар одељењски старешина 

8. Критеријум за избор школе ЧОС фебруар одељењски старешина 

9. Орјентација ствара јаснију слику ЧОС фебруар одељењски старешина 

10. Припрема за реалне сусрете ЧОС март одељењски старешина 

11. Документација за реалне сусрете 

(двочас) 
ЧОС март одељењски старешина 

12. Посета предузећу (двочас) ЧОС април одељењски старешина 

13. Моја одлука о школи и занимању 

(двочас) 
ЧОС април 

педагог/одељењски 

старешина 

14. Саветодавни рад (двочас) ЧОС  мај 

педагог/одељењски 

старешина/психолог из 

Националне службе за 

запошљавање 

Представници средњих школа из окружења ће промовисати  школе нашим ученицима уколико то 

дозволи епидемиолошка ситуација. 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТ  УЧЕНИКА  VIII   РАЗРЕДА   

 

Реализација пробног завршног испита ученика осмог разреда обавиће се 24.3. и 25.3.2023. године. 

Реализација завршног испита ученика осмог разреда обавиће се према упутству Министарства 

просвете  РС. 21. 22. и 23.6.2023. године. 
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9.6. Едукација за развој, мир и толеранцију 

 
Едукација за развој мир и толеранцију ће се вршити путем свих пригодних наставних садржаја. 

Посебно ће у реализацији програма историје ће бити стављен нагласак на значај мира и 

толеранције за нашу земљу. Средства за едукацију ће бити прикладне радио и ТВ емисије, израда 

паноа. 

У оквиру пријема деце у Дечији савез извршиће се пригодан програм у коме ће бити нагласак на 

миру и толеранцији. Организоваће се и јавна трибина о значају мира за све људе, а нарочито за 

младе. 

 

9.7. Примена Конвенције о правима детета 

 
Ове школске године примењиваће се Конвенција о правима детета усвојена на Генералној 

скупштини УН  20.11.1989. године. 

Школа се обавезује да деци пружи такву заштиту и бригу каква је потребна за добро детета, 

узимајући у обзир сва права и обавезе његових родитеља, законских старатеља или других особа 

законски обавезних за њега, и у том циљу ћ предузимати све расположиве законске и 

административне мере. 

Ученици ће се на часу одељенског старешине, кроз радионице које је осмислио Покрајински 

омбудцман, а које ће одржати педагог школе упознати са најосновнијим правима из Буквара 

дечијих права. (I до IV разреда). 

За старије ученике (V до VIII разреда) такође ће бити организоване радионице прерађене и 

прилагођене њиховом узрасту. 

 На крају полугодишта и школске године вршиће се анализа кроз разредна и одељенска већа о 

примени дечјих права. 

 

9.8. Програм еколошке заштите животне средине и естетско-хигијенског уређења  

школе 

 
Циљ:  
Омогућавање и подстицање естетских, еколошких и хигијенских опажања, разумевања и 

поступања у процесу стваралачког мишљења. 

Задаци: 
− стварање услова за реализацију естатских, еколошких и хигијенских као и културних потреба у 

школи и социокултурној средини; 

− развијање сензибилитета у духу етно-естетске и обичаја у сопственој средини; 

− развијање критеријума за вредновање естетских, еколошких и хигијенских вредности; 

− развијање свести код ученика о значају естетике, екологије и хигијене у свакодневном животу; 

− развијање одговорности за очување уметничког наслеђа, културне баштине, екологије и хигијене 

у животном амбијенту; 

− подстицање индивидуалног деловања ученика и наставника у развоју естетске, еколошке и 

хигијенске свести. 

Ред. 

бр. 

Активност Садржај 

активности 

Носилац  

активности 

Учесници Време 

реализа

ције 

1.  Едукација деце/ученика, 

просветних радника, 

родитеља, локалне 

средине ... 

Едукација о 

значају бриге o 

животној средини 

и одрживог 

развоја 

Оделењске 

старешине 

Наставник 

биологије 

Ученици,родите

љи,наставници,в

аспитачи 

јануар 

2.  Уређење еко кутка (у 

учионици, школском или 

ваншколском простору 

....) 

Прављење 

аражмана од 

природних 

материјала.садња 

саксијског цвећа  

Помоћно 

особље,учени

ци и 

наставници,до

натор  

Ученици 5 и 6 

разреда 

 

март 
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3.  Еколошке новине (зидне, 

звучне, електронске ... – 

на нивоу одељења, 

разреда, смене, школе и 

шире...) 

Тема Вода,на 

нивоу одељења  

Учитељи и 

васпитачи из 

припремног 

предшколског 

програма. 

Ученици од 1-4 

разреда,полазниц

и ППП у 

Гајдобри и Новој 

Гајдобри  

фебруа

р 

4.  Уређење простора (на 

нивоу учионице, 

школског или 

дворишног простора и 

шире ...) 

Учионица на 

отвореном 

Школско 

двориште 

Донатори, 

МЗ Гајдобра-

Нова Гајдобра 

родитељи 

 

 

Ученици 

8 разреда, 

родитељи 

наставници, и 

помоћно особље. 

Април-

мај 

5.  Озелењавање простора 

(на нивоу учионице, 

школског или 

дворишног простора и 

шире ...) 

Садња цвећа и 

жбуња у парку у 

центру села. 

МЗ 

Гајдобра,Ком

унално 

предузеће и  

школа 

Наставници 

биологије,учениц

и 7 разреда  

Април-

мај 

6.  Постављање контејнера 

за  рециклирање 

папирне, пластичне 

и/или  лимене амбалаже  

Предавање о 

рециклажи,посета 

погона за 

рециклажу у 

месту 

боравка,поставља

ње контејнера у 

шк.двориште 

Наставник 

биологије  

Ученици 8 

разреда -

припреме видео-

презентацију из 

екологије о 

материјалима 

који се могу 

рециклирати за 

родитеље 

фебруа

р 

7.  Организација наградних 

конкурса на тему 

заштита животне 

средине  

Ликовни и 

литерарни 

конкурси 

Наставници 

српског језика 

и ликовне 

културе 

Ученици од 5-8 

разреда 

мај 

8. . Тематске изложбе Изложба 

ликовних радова  

Нас.ликовне 

културе 

Чланови ликовне 

секције 

maj 

9. . 

 

Постављање прилога из 

ове области на сајт 

школе 

Праћење 

активности,прику

пљање 

информација и 

постављање на 

сајт школе. 

Тим за 

интерни и 

екстерни 

маркетинг 

Чланови тима Новемб

ар - мај 

10.  Праћење реализације , 

прављење базе података 

за извештај 

Све активности у 

оквиру програма 

оглашавати на 

време 

Огласна табла у 

школи 

Тим за 

интерни и 

екстерни 

маркетинг,нов

инарска 

секција 

Наставници и 

ученици 

Новемб

ар-мај 

11.  Састављање извештаја о 

реализацији 

Припрема 

презентације 

Тим за 

пројектно 

планирање 

Наставници 

чланови тима и 

ученички 

парламент 

мај 

 

9.9. Програм заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

 
Циљеви Програма 
1. Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања. 

2. Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе за 

препознавање насиља, злостављања и занемаривања. 
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3. Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља. 

4. Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за заштиту 

од насиља и реаговање у ситуацијама насиља. 

5. Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља. 

6. Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља. 

7. Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности 

програма заштите. 

8. Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција детета/ученика у заједницу 

вршњака и живот установе. 

9. Саветодавни рад са децом/ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су посматрачи 

насиља. 

10. Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе за 

препознавање дискриминације, као и вређања угледа, части или достојанства личности. 

11. Стицање знања, вештина и формирање ставова који утичу на промену понашања, који помажу 

превазилажењу стереотипа и предрасуда, повећавању осетљивости на повреде осећања других лица 

и група по неком од заштићених личних својстава, 

12. Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања. 

13. Стварање подстицајног, инклузивног и безбедног образовног окружења за све  учеснике у 

образовању, за родитеље, запослене и за трећа лица у установи и својим понашањем не подстичу, 

не помажу, не изазивају, не доприносе вршењу дискриминације и вређања угледа, части или 

достојанства личности. 

14. Стварање сигурног и подстицајног окружења, 

15. Неговање атмосфере сарадње, уважавања и конструктивне комуникације, развијање позитивног 

система вредности, 

16. Дефинисање превентивних мера и активности заснованих на принципу једнаких могућности, 

кроз једнакост и доступност права на образовање и васпитање, без дискриминације 

17. Дефинисање начина поступања у случајевима дискриминаторског поступања и 

поступања којима се вређа углед, част или достојанство личности; 

18. Дефинисање начина праћења, вредновања и извештавања органа установе о остваривању и 

ефектима програма спречавања дискриминације и дискриминаторног понашања, 
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Програм рада тима за заштиту деце од насиља 

Активности Начин реализације Носиоци 

активности 

Време 

Превентивне       

мере за заштиту 

деце од насиља 

-У договору са ученицима изабрати правила понашања и 

договорити мере које ће се применити у случају одступања 

од истих 

-Организовање спорстких активности (фер плеј турнира) и 

радионица 

-Организовање ликовних и уметничких радионица са 

децом и родитељима 

-Укључивање чланова Ученичког парламента у изради 

паноа 

-Учешће у организовању хуманитарних акција 

-Сарадња са релевантним институцијама у циљу едукације 

деце (СУП, Дом здравља, Црвени крст) 

-Организовање секција(испитати интересовања деце за 

нове секције) 

- Организовање радионица и презентације на тему 

дигиталног насиља 

-Анализа стања у остваривању равноправности и једнаких 

могућности, 

-Информисање о правима, обавезама и одговорностима 

учесника у образовању и у спречавању и заштити од 

дискриминације и дискриминаторног понашања; 

- Развијање позитивног система вредности, 

-Стицање знања, вештина и формирање ставова који утичу 

на промену понашања, који помажу превазилажењу 

стереотипа и предрасуда,  

-Повећавање осетљивости на повреде осећања других лица 

и група,   

-Развијање толеранције, прихватања и уважавања 

различитости, 

- Оспособљавање за конструктивно превазилажење сукоба. 

-Одељенске 

старешине, 

ученици и 

чланови 

Тима 

 

 

-

Наставници, 

ученици, 

педагог, 

родитељи 

 

 

 

 

 

-Чланови 

Ученичког 

парламента, 

педагог 

-

Наставници, 

ученици 

-

Наставници, 

ученици, 

представниц

и 

институција 

-

Наставници, 

ученици, 

педагог 

 

-родитељи и 

ученици 

Септембар

, 

Октобар 

 

 

 

 

Континуир

ано 
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Интервентне      

мере за заштиту      

деце од насиља 

-Успостављање унутрашње заштитне мреже тј. 

дефинисање улога и одговорности свих запослених и деце: 

Сазнање о насиљу 

Покретање роцеса заштите детета 

Обавештавање одговорне особе за ту врсту насиља 

Евидентирање сличаја 

Информисање родитеља, а по потреби и других установа 

-Праћење ефеката појачаног васпитног рада 
 проверавање добијене информације; 
 заустављање дискриминаторног понашања и смиривање 

учесника; 
 обавештавање и позивање родитеља ученика; 
 прикупљање релевантних информација везаних за 

случај; 
 предузимање мера и активности према учесницима 

дискриминаторног понашања; 
 праћење ефеката предузетих мера и активности. 

Ученици, 

наставници, 

педагог, 

помоћно 

техничко 

особље 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови 

Тима 

Септембар

, октобар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Континуир

ано 

 Информисање     

ученика,    

запослених и 

родитеља о   

планираним    

активностима 

-Упознавање наставничког већа, ученика и родитеља са 

резултатима  превентивних и интервентних мера донетих 

на нивоу школе 

Чланови 

Тима, 

наставници, 

родитељи, 

помоћно 

техничко 

особље 

Септембар

, октобар 

 

 

 

 

Стручно     

усавршавање 

 

-Похађање семинара који имају за циљ стицање знања и 

развијање вештина за конструктивно реаговање на насиље 

и за благовремено уочавање понашања која указују да дете 

трпи или чини насиљеа< 

Наставници Континуир

ано 

Континуирано     

праћење појаве      

насилног      

понашања међу 

децом и над 

децом 

Анкетирање ученика 

-Анализа белешки одељенских старешина о негативним и 

позитивним примерима понашања ученика 

-Педагог, 

ученици 

-Чланови 

тима, 

одељенске 

старешине 

Квартално 

Анализа и     

извештај    о 

раду Тима за 

заштиту деце од 

насиља 

Извештавање свих запослених о: 

Учесталости инцидентних ситуација 

Заступљености различитих облика и нивоа насиља 

Броју повреда 

Оствареним обукама у превенцији насиља 

Броју и ефектима предузетих акција 

Укључености родитеља 

Чланови 

Тима 

(координато

р) 

Јун 

 

9.10. Програм Основи безбедности деце 

 
 Министарство унутрашњих послова и Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

потписали су, дана 26 .јуна 2017. године, Протокол о сарадњи на Програму Основи безбедности 

деце, чији је циљ стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова ради 

подизања безбедносне културе ученика четвртог и шестог разреда основне школе. Министарство 

унутрашњих послова развија сарадњу и партнерство са грађанима са циљем стварања повољног 

безбедносног амбијента у локалној заједници, односно развој безбедног демократског друштва, 

што подразумева изградњу јасних ставова и опредељења у најранијем добу у погледу насиља, 

дрога, злоупотребе интернета и других безбедносних ризика којима су деца изложена.  

Програм Основи безбедности деце реализоваће се током школске 2022/2023. године, у укупном 

трајању од осам месеци, кроз један час одељењског старешине на месечиом нивоу, за ученике 

четвртог и шестог разреда. Термин одржавања на месечном нивоу планираће се у договору са 

предавачем,одељењским старешином и директором школе. На часовима одељењског старешине 
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обрађиваће се теме: безбедност деце у саобраћају, Полиција у служби грађана, насиље као 

негативна појава, превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола, безбедно коришћење 

интернета и друштвених мрежа. превенција и заштита деце од трговнне људима, заштита од 

пожара, као и заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода. Сходно 

наведеном, програм Основи безбедности деце реализоваће предавачи који поседују знања и 

вештине из области које се изучавају и који су запослени у Министарсгву унутрашњих послова.  

 

9.11. Програм безбедности и здравља на раду 
Садржаји програма  Активности  Начин и поступак остваривања  

 Периодични прегледи и 

испитивање опреме за рад 

Периодичне 

прегледе и 

провере 

исправности врше 

лица са 

одговарајићим  

лиценцама. 

Испитивање средстава и опреме за 

рад, електричне инсталације, 

грејање и друге инсталације 

одржавају се редовно и правилно у 

исправном стању, у складу са 

техничким прописима и одређеним 

стандардима, на начин који 

обезбеђује одговарајућу сигурност  

запослених. 

Обука запослених из 

противпожарне заштите  

Присуство 

предавњу, 

вежбање,  

Усмено излагање, практичне вежбе  

Израда акта о процени ризика  Систематско евидентирање и 

процењивање могућих врста 

опасности и штетности на радном 

месту и радној околини, 

анализирање организације рада и 

радног процеса, средстава рада, 

сировина и материјала у радном 

процесу, средстава и опреме за 

личну заштиту и других елемената 

који могу да изазову ризик од 

повреда на раду, оштећење здравља 

или обољење. 

Управљање отпадом и смећем  Предавања  Усмено излагање, презентација  

Обука помоћног особља о 

правилном и безбедном коришћењу 

средстава за хигијену  

Предавања  Усмено излагање, презентација  

Сарадња са државним органима и 

органима локалне самоуправе 

Школа сарађује са 

државним 

органима и 

органима локалне 

самоуправе ради 

спровођења мера 

безбедности и 

здравља 

Ради спровођења мера безбедности 

и здравља, Школа сарађује са 

државним органима и органима 

локалне самоуправе, као и другим 

субјектима с којима је таква 

сарадња потребна 

 

 

9.12. План реализације садржаја развојног плана 

 
Драгана Чолаковић– координатор тима 

Чланови су: Драгана Чолаковић, ОрјанаТеклић – Пецељ, Снежана Рупар, Снежана Жујић, 

Александар Павић, Јадранка Самопјан, (родитељ), Матеј Лучић (УП),  Младен Лучић (локална 

самоуправа), Бранка Бајић, Јелена Тир 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ САДРЖАЈА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. 

ГОДИНУ 
ОБЛАСТ:ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ:Програме наставних предмета међусобно садржајно ускладити у оквиру сваког разреда 

Испланирати 

међупредметна 

повезивање 

-Сагледавање сродних садржаја из 

наставних предмета  на нивоу једног 

разреда (Одабир  тема за угледне  

часове у којима су интегрисани 

садржаја више предмета, одабир  

тема за реализацију културних или 

јавних активности са 

међупредметном корелацијом) - на 

разредним већима 

У годишње планове наставних 

предмета навести циљеве учења по 

предметима и  предвидети проверу 

остварености прописаних 

образовних стандарда или циљева 

учења 

Тим за 

међупредметне 

компетенције и  

предузетништво 

  

ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Унапредити квалитет наставе 

Активности Начин реализације Носиоци 

активности 

време Задужена 

особа 

Реализација плана 

стручног усавршавања 

у установи и ван 

установе 

-Похађање ускостручних семинара 

-Реализација планираних угледних 

часова, пројеката, тематске наставе 

 

 

 

Наставници, 

педагог 

током 

године 

Наставници, 

педагог , 

директор, 

Тим за СУ 

Имплементација 

стечених знања на 

семинарима у 

свакодневни рад 

-Формирање базе примера добре 

праксе 

-Кроз примену  савремених метода 

и модела наставе као и различитих 

облика рада, подстицање ученика на 

активно учешће у раду на часу 

Наставници, 

педагог 

континуи

рано 

директор, 

педагог, 

наставници 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ: Унапређивање поступака вредновања који су у функцији даљег учења 

Активности Начин реализације Носиоци 

активности 

време Задужена 

особа 

Јасно тумачење скале 

оцењивања од стране 

наставника и 

благовремено 

обавештавање о свакој 

оцени, без закашњења 

и уз образложење. 

Доследна примена Правилника о 

оцењивању 

     наставници континуи

рано 

Наставници, 

директор, 

педагог 

Оспособљавање 

ученика за 

самопроцену 

 

-Осмишљавање поступака  којим ће 

се ученици оспособити за 

самопроцену (Нпр. упоређивање 

оцена које су дали ученици са 

оценама које је дао наставник, 

омогућавање уценицима да сами 

припремају задатке који обухватају 

различите аспекте градива и 

различите нивое тежине и сл.) 

Наставници, 

педагог 

континуи

рано 

Наставници, 

педагог , 

директор,               

Тим за СУ 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
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Понудити ваннаставне 

активности које ће 

задовољити потребе 

различитих ученика  

Обавештавање родитеља о 

секцијама које нуди школа. 

- Током школске године 

објављивати активности секција 

путем фб и сајта школе. 

Одељенски 

старешина 

Од 

почетка 

шк. 

године 

Наставници, 

педагог , 

директор,                

Повећана укљученост 

ученика у ваннаставне 

активности 

-Припремити за ученике 

презентације за промоцију 

понуђених ваннаставних 

активности. 

Водитељи 

ваннаставних 

активности 

Током 

године 

Наставници, 

педагог , 

директор,                

ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

Повећан број ученика 

који су  завршном 

испиту/матури 

остварили средњи 

ниво образовних 

стандарда. 

- Повећати квалитет часова редовне 

наставе и припремати задатке по 

нивоима сложености. Ослањати се 

на образовне стандарде приликом 

припремања часова. 

Предметни 

наставници 

Током 

године 

Наставници, 

педагог , 

директор,                

Школске оцене су у 

складу са резултатима 

на 

завршном/матурском/н

ационалном испиту. 

- Преиспитати критеријуме 

оцењивања, примењивати 

правилник о оцењивању 

Предметни 

наставници 
Током 

године 

Наставници, 

педагог , 

директор,                

Школа примењује 

поступке којима прати 

успешност ученика 

-Израда критеријума оцењивања по 

предметима 

-Квнтитативна и квалитативна 

анализа стандарда 

- Оствареност исхода 

Предметни 

наставници 
Током 

године 

Наставници, 

педагог , 

директор,                

Ученици који су 

укључени у додатни рад 

остварују напредак у 

складу са постављеним 

циљевима. 

- Омогућити свим ученицима 

додатни рад који имају 

интересовања  

- Идентификовати даровите ученике 

Предметни 

наставници 
Током 

године 

Наставници, 

педагог , 

директор,                

 

9.13. План унапређења наставе 

 
План је сачињен на основу:  
- Анализе посете часовима –примена стандарда квалитета рада школе у области „Настава и учење“  

- Извештаја самовредовања-испитивање области „Настава и учење“  

- Извештаја о резултатима на завршном испиту  

 

У шк.2022/23. години главни задатак на унапређењу наставног рада биће имплементација 

стандарда квалитета рада школе у области „Настава и учење“,посебно за следеће стандарде:  

 

У акционом плану, након спроведеног процеса самовредновања, треба предузети активности како 

би се унапредила следећа подручја вредновања: 

Наставник/учитељ поступно поставља питања-задатке, различитог нивоа сложености (заступљени 

су задаци-питања основног, средњег и напредног нивоа), 

Наставник/учитељ прилагођава захтеве могућностима сваког ученика 

Наставник/учитељ прилагођава материјал индивидуалним карактеристикама сваког ученика 

Наставник ме подстиче да слободно износим своје мишљење 

Врста активности  Носиоци Реализације  Време Реализације  

Унапређивање учења и 

квалитета наставе путем праћења 

напредовања ученика  

стручна већа  септембар  

Похађање семинара за примену 

активних и савремених метода и 

иновативних облика рада 

учитељи, наставници, 

педагог  

 

током године  
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Примена индивидуализвоане и 

диференциране наставе , давање 

могућности избора материјала. 

Давати диференцирани домаћи 

задатак. 

учитељи, наставници, континуирано 

Преношење знања стечених на 

семинарима путем 

угледних/огледних  часова 

(примене активних метода 

учења) 

учитељи, наставници, током године 

Одабир угледних часова као 

примера добре праксе-каталог  

педагог, Тим за стручно 

усавршавање  

полугодишње  

Кроз примену савремених 

метода (олуја идеја, 

драматизација, расправе...) и 

различитих облика рада постаћи 

ученике на активно учешће у 

раду на часу 

учитељи, наставници, континуирано 

Избор задатака у којима се 

примењују стечена знања и 

повезивање наученог са 

ситуацијама из живота  

стручна већа  септембар  

Тематски дани – повезивање 

наставних садржаја кроз 

различите предмете 

стручна већа током године 

Евалуација пређеног градива 

током часа и на самом крају часа 

(асоцијације, ребуси, наставни 

листови, такмичења у оквиру 

одељења...).   

учитељи, наставници, континуирано 

-Омогућавање уценицима да 

сами припремају задатке који 

обухватају различите аспекте 

градива и различите нивое 

тежине. 

учитељи, наставници, током године 

Оспособљавање ученика за 

постављање циљева у учења на 

основу самопроцене и препорука 

наставника 

сви наставници  током године  

Мере унапређивања образ. васп. 

рада на основу резултата на 

завршном испиту-донете у 

оквиру развојног плана рада 

школе  

Стручна већа, педагог, 

директор,  

током године  

Едуковање ученика о техникама 

и стиловима учења  

одељењске старешине  прво полугодиште  

Оспособљавање ученика за 

израду «мапа ума»  

Учитељи  током године  

Утврђивање стила учења 

ученика старијих разреда „Мој 

тип учења"  

ОС, педагог, Тим за 

професионалну оријентацију  

март  

Примена образовне технологије                                              

– употреба рачунара и 

образовних софтвера 

сви наставници током године  
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Размена искуства-примера добре 

праксе у оквиру рада актива и 

стручних већа-хоризонтална 

евалуација  

активи, стручна већа  током године  

Организација педагошко-

инструктивног увида и надзора  

директор, педагог   током године  

 
10. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА 
 
У професионални развој наставника и стручних сарадника спада и стално стручно усавршавање, 

развијање компетенција ради бољег обављања посла, унапређивања нивоа постигнућа ученика. 

Потребе и приоритете школа планира на основу резултата самовредновања квалитета рада 

установе, личних приоритета наставника односно васпитача или стручних сарадника, као и на 

основу извештаја о остварености стандарда постигнућа, задовољства родитеља и ученика  

 

Ради боље организације стручног усавршавања наставника у школи је оформљен је Тим за 

стручно усавршавање. 

Рад Тима за стручно усавршавање обухвата следеће облике усавршавања: 

Стручно усавршавање ван установе 

Стручно усавршавање у установи 

 

10.1. Годишњи план стручног усавршавања у установи 

Реализатпри Облик стручнпг 
усавршаваоа 

Тема стручнпг 
усавршаваоа 

Нивп 
активнпсти 
(НВ, актив, 
тим) 

Брпј 
сати 

Време и 
местп  

СТРУЧНИ АКТИВ ВАСПИТАЧА 

Оливера Ппппвић Прпјектне 
активнпсти 

Нпсилац активнпсти 
“Чарпбни децембар” 

 Актив 
учитеља и 
васпитача 

10 децембар 
2022 

 Едукативна 
радипница за 
децу и рпдитеље 
 

“Хајде да се уппзнамп.” Актив 
васпитача 

5 2.12.2022. 

 Прпјектне 
активнпсти 
 

“Наше ппзприштанце” Актив 
васпитаза 

10 март 
април 

 Тематски дан Светски дан ппзпришта Актив 
васпитача 

12 27.3.2023. 

 Едукативна 
радипница за  
рпдитеље 

Припрема деце за 
пплазак у шкплу 
“ 

Актив 
васпитача 

5 мај 2023 

Драгана Бабаљ Едукативна 
радипница за 
децу и рпдитеље 

“Хајде да се уппзнамп” Актив 
васпитача 

5 5.12.2022. 

Драгана Бабаљ Прпјектне 
активнпсти 

Нпсилац  реализације  и 
кппрдинисаое 
прпјектним активнпстима  
“Чарпбни децембар” 

Актив 
уцитеља и 
васпитача 

10 
+10 

децембар 
2022. 

Драгана Бабаљ Прпјектне 
активнпсти 

“Наше ппзприштанце” Актив 
васпитача 

10 март 
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Драгана Бабаљ Тематски дан Светски дан ппзприста Актив 
васпитача 

12 27.03.202
3. 

Драгана Бабаљ Едукативна 
радипница за 
рпдитеље 

“Припрема деце за 
пплазак у шкплу” 

Актив 
васпитача 

5 мај 2023. 

Кисин Мирјана Едукативна 
радипница за 
децу и рпдитеље 

”Шта мпжемп и знамп 
заједнп” 

Актив 
васпитача 

5 децембар 
2022. 

 Прпјектне 
активнпсти 

Нпсилац реализације и 
кппрдинисаое 
прпјектним 
активнпстима”Дарпви 
прплећа” 

Актив 
учитеља и 
васпитача 

10+1
0 

март.2023
. 

 Прпјектне 
активнпсти 

“Наше ппзприштанце” Актив 
васпитача 

5 март.2023 

Кујачић Јелена Едукативна 
радипница за 
децу и рпдитеље 

”Шта мпжемп и знамп 
заједнп” 

Актив 
васпитача 

5 децембар 
2022. 

 Прпјектне 
активнпсти 

Нпсилац реализације и 
кппрдинисаое 
прпјектним 
активнпстима”Дарпви 
прплећа” 

Актив 
учитеља и 
васпитача 

10 

+10 
март.2023
. 

 Прпјектне 
активнпсти 

“Наше ппзприштанце” Актив 
васпитача 

5 март.2023 

СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

Бпшкпбић Саоа Тематски дан Тематски дан  
Међунарпдни дан 
шетое 
15.пктпбар 

Актив 
учитеља 

12 15.10.20
22.,шкпл
а 

Бпшкпбић Саоа Пројектне 

активности 

Носилац активности  

,,Чаробни децембар’’ 

Актив 
учитеља и 
васпитача 

10  децемб
ар2022. 

Бпшкпвић Саоа Пројектне 

активности 

,,Читалићи’’ Актив 
учитеља 

10 Тпкпм 
гпдине 

Бпшкпвић Саоа Пројектне 

активности 

Нпсилац реализације и 
кппрдинисаое 
прпјектним активнпстима 
,,Наше ппзприштанце’’’ 

Актив 
учитеља и 
васпитача 

10 + 
10 

март, 
април 
2023. 

Јадранка 
Самппјан 

Пројектне 

активности 

Нпсилац реализације и 
кппрдинисаое 
прпјектним активнпстима 
,,Чарпбни децембар’’ 

Актив 
учитеља и 
васпитача 

10 
+10 

децемб
ар 
2022. 
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Јадранка 
Самппјан 

Пројектне 

активности 

Нпсилац реализације и 
кппрдинисаое 
прпјектним активнпстима 
,,Наше ппзприштанце’’ 

Актив 
учитеља и 
васпитача 

10 + 
10 

март, 
април 
2023. 

Јадранка 
Самппјан 

Пројектне 

активности 

,,Читалићи’’ Актив 
учитеља 

10 тпкпм 
гпдине 

Јадранка 
Самппјан 

Администратпр 
фејсбук странице 
шкпле и сајта 
шкпле 

ажурираое ппдатака Тим за 
маркетинг 

8 тпкпм 
гпдине 

Јадранка 
Самппјан 
Драгана 
Чплакпвић 

 Међунарпднп 
инфпрматичкп 
такмичеое “Дабар” 

Актив 
учитеља 

 пнлајн 
нпвемба
р 

Драгана 
Чплакпвић 

Администратпр 
фејсбук странице 
шкпле и сајта 
шкпле 

ажурираое ппдатака Тим за 
маркетинг 

8 тпкпм 
гпдине 

Драгана 
Чплакпвић 

Стручни скуп- 
Образпвни 
центар СТЕМ  

“Девпјчица Пипета у свету 
науке и технике” 

Актив 
учитеља 

2 пнлајн 
25. 10. 

Драгана 
Чплакпвић 

Обука 
Образпвни 
центар СТЕМ  

“Јесеои експерименти - 
забава без престанка” 

Актив 
учитеља 

20 пнлајн 
пктпбар 
нпвемба
р 

Драгана 
Чплакпвић 

Стручни скуп 
Образпвни 
центар СТЕМ  

“Какп учипницу 
претвприти у 
лабпратприју” 

Актив 
учитеља 

2 23.11. 
пнлајн 

Драгана 
Чплакпвић 

Тематски дан “Путпваое у Египат” Актив 
учитеља 

10 3. 11. 
 
 

Драгана 
Чплакпвић 

Тематски дан “Ппздрав из Србије” Актив 
учитеља 

10 децемб
ар  
јануар 

Драгана 
Чплакпвић 

Прпјектне 
активнпсти 

Нпсилац реализације и 
кппрдинисаое 
прпјектним активнпстима 
,,Чарпбни децембар 

Актив 
учитеља 

10+10  

Драгана Шешум Тематски дан Тематски дан 
“Мајчици на дар” 

Актив 
учитеља 

10+10 март 

Драгана Шешум Прпјектна 
активнпст 

“Наше ппзприштанце” Актив 
учитеља и 
васпитача 

10 март, 
април 

Драгана Шешум Прпјектна 
активнпст 

Нпсилац активнпсти 
“Чарпбни децембар” 

Актив 
учитеља и 
васпитача 

10 децемб
ар 
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Драгана Шешум Прпјектна 
активнпст 

“Читалићи” Актив 
учитеља 

10 тпкпм   
гпдине 

Сунчица Тришић Тематски дан Тематски дан 
“ Јесеое чарплије” 

Актив 
учитеља 

10 18.11.  
2022. 
 

Сунчица Тришић Тематски дан Тематски дан 
“ Прплеће “ 

Актив 
учитеља 

10 март 
2023. 

Сунчица Тришић Прпјектне 
активнпсти 

Нпсилац активнпсти 
“ Наше ппзприштанце “ 

Актив 
учитеља и 
васпитача 

10 март, 
април 
2023. 

Сунчица Тришић Прпјектне 
активнпсти 

Нпсилац активнпсти 
“ Чарпбни децембар “ 

Актив 
учитеља и 
васпитача 

10 децемб
ар 
 

Орјана Теклић - 
Пецељ 

Тематски дан Тематски дан 
 ,, О хлебу’’ 

Актив 
учитеља 

12 пктпбар 
2022. 

Орјана Теклић - 
Пецељ 

Прпјектне 
активнпсти 

Нпсилац реализације и 
кппрдинисаое 
прпјектним активнпстима 
,,Чарпбни децембар’’ 

Актив 
учитеља и 
васпитача 

10 + 
10 

децемб
ар 
2022. 

Орјана Теклић - 
Пецељ 

Прпјектне  
активнпсти 

,,Читалићи’’ Актив 
учитеља 

10 тпкпм 
гпдине 

Орјана Теклић - 
Пецељ 

Прпјектне  
активнпсти 

Нпсилац активнпсти  
,,Наше ппзприштанце’’ 

Актив 
учитеља и 
васпитача 

10  март, 
април 
2023. 

Татјана Ппппвић Прпјектне 
активнпсти 

Нпсилац активнпсти:Дечја 
недеља; 
Игрпказ:”Љутитп мече” 

Актив 
учитеља и 
васпитача 

8 7.пктпба
р 

Татјана Ппппвић Стручни скуп 
Министарствп 
прпсвете,науке и 
технплпшкпг 
развпја 

“Превенција и бпрба 
прптив тргпвине људима у 
Србији” 

Стручни тим 
за бпрбу 
прптив 
насиља 

3 26. 
пктпбар 

Татјана Ппппвић Прпјектне 
активнпсти 

Нпсилац активнпсти 
“Чарпбни децембар” 

Актив 
учитеља и 
васпитача 

10  
децемб
ар 

Татјана Ппппвић Тематски дан “Впда-извпр живпта” Актив 
учитеља 

10 22. март 
2023. 

Татјана Ппппвић Прпјектне 
активнпсти 

Нпсилац активнпсти 
“ Наше ппзприштанце “ 

Актив 
учитеља 

10 март 
2023. 

Љиљана 
Мрачајац 

Тематски дан Час , минут Актив 
учитеља 

10 8.11.202
2. 

Љиљана 
Мрачајац 

Прпјектне 
активнпсти 

Нпсилац активнпсти 
“Чарпбни децембар” 

Актив 
учитеља  

10 децемб
ар 

Љиљана 
Мрачајац 

Прпјектне 
активнпсти 

Нпсилац активнпсти 
“ Наше ппзприштанце “ 

Актив 
учитеља 

10 март 
2023. 
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Љиљана 
Мрачајац 

Тематски дан “Прплеће” Актив 
учитеља 
 
 

10 март 
2023. 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

Снежана Рупар Завршни испит 
2022/ 2023. 

Прегледаое тестпва на ЗИ стручни 
актив 

10 јун 2023. 

Снежана Рупар Тематски дан Лик и делп Светпг Саве стручни 
актив 

10 јануар 
2023. 

Наташа Шуока Завршни испит 
2022/23. 

Прегледаое тестпва на 
завршнпм испиту 

стручни 
актив 

10 јун 2023. 

 Администратпр 
фејсбук 
странице шкпле 

ажурираое ппдатака Тим за 
маркетинг 

8 тпкпм 
гпдине 

Kсенија Свпрцан Тематски дан Бпжићни празници у 
Великпј Британији 

стручни 
актив 

10 децемб
ар 2022. 

Ксенија Свпрцан тематски дан Знаменитпсти Велике 
Британије 

стручни 
актив 

10 април 
2023. 

 Прпјекат  
,,Читалићи” 

 стручни 
актив 

10 тпкпм 
гпдине 

Надежда 
Малпвић 

Тематски дан 
 

Стазама Светпг Саве  10 27.1. 
2023. 

Надежда 
Малпвић 

Завршни испит 
2022/23. 

Прегледаое тестпва на 
завршнпм испиту 

стручни 
актив 

 
10 

 
јун,2023. 

Наташа Бпшоак Завршни испит 
2022/ 2023. 

Прегледаое тестпва на ЗИ стручни 
актив 

10 јун 2023. 

 Тематски дани 
Мај месец 
математике 

дани ппсвећени 
математици 

стручни 
актив 

10 мај 
2023. 

 Пројекат 

Мислиша 

 

 стручни 
актив 

10 март 
2023. 

Александра 
Шанта 

Тематски дан Знаменитпсти у 
Немачкпј 

стручни 
актив 

10 април 
2023. 

Александра 
Шанта 

Пројекат- 

Будимо хумани 
Организатпр 
хуманитарне акције 

Ученички 
парламент 

10 мај  
2023 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА 

Јелена Фпдпра Еврппски Дан 
науке 

Тематски дан: Прпбуди 
научника у себи 

 10 шкпла 

Јелена Фпдпра СТЕМ пбука Јесеои експерименти- 
забава без престанка 

 20 пнлајн 
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Јелена Фпдпра Завршни испит 
2022/2023. 

Инфпрамтички 
кппрдинатпр 

 16 пд 
нпвемб
ра2022. 
дп јула 
2023. 

Aоа Адампвић Завршни испит 
2022/2023. 

Прегледаое тестпва на 
завршнпм испиту 

Стручни 
актив 

10 јун 2023. 

Драгана Дпзет Завршни испит 
2022/2023. 

Прегледаое тестпва на 
завршнпм испиту 

Стручни 
актив 

10 јун 2023. 

Биљана Шутић  Међунарпднп 
инфпрматичкп 
такмичеое “Дабар” 

Стручни 
актив 

10 пнлајн 
нпвемба
р 

Дуоа Ракић Завршни испит 
2022/2023. 

Прегледаое тестпва на 
завршнпм испиту 

Стручни 
актив 

10 јун 2023. 

Дуоа Ракић Светски дан 
здраве хране 

Тематски дан: Кпраци ка 
здрављу 

Стручни 
актив 

10 пктпбар  
2022. 

СТРУЧНО ВЕЋЕ УМЕТНОСТИ И ВЕШТИНА 

      

СТРУЧНА СЛУЖБА-ПЕДАГОГ 

Јелена Тир Завршни испит 

2022-2023 

Информатички послови  16 током 

године 

 Учествовање у 

раду стручних 

актива, 

удружења, 

подружница 

стручних 

организација 

 Подружниц

а педагога 

2 током 

године 

 Присуство 

угледном часу, 

радионицама, 

пројекне 

активности, 

радионице. 

Праћење тока 

часа уз 

коришћење и 

дескриптора за 

праћење рада 
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наставника у 

извођењу 

угледног часа  

ДИРЕКТОР 

      

 

10.2.Годишњи план стручног усавршавања ван установе 
запослени ком

пе- 

тенц

ије 

прио

ри- 

тети 

облик 

СУ 

назив и 

каталошки број 

институција време и 

место 

траја

ње 

бро

ј  

бод

ова 

Снежана 

Рупар, 

К3, 

К18, 

К23 

П1 акредит

овани 

стручни 

семина

р 

Корак по корак 

ка квалитетном 

инклузивном 

образовању, 

каталошки бр.93 

КЛЕТТ друштво 

за развој 

образовања, 

Београд 

26.11.2022. 

, Гајдобра 

1 дан 8 

Наташа 

Бошњак 

К3, 

К18, 

К23 

П1 акредит

овани 

стручни 

семина

р 

Корак по корак 

ка квалитетном 

инклузивном 

образовању, 

каталошки бр.93 

КЛЕТТ друштво 

за развој 

образовања, 

Београд 

26.11.2022. 

, Гајдобра 

1 дан 8 

Наташа 

Бошњак 

  Стручн

и скуп-

трибин

а 

Ментална 

стабилност у 

нестабилном 

окружењу 

Клетт друштво за 

развој образовања 

24.11.2022. 1 сат и 

15 

минут

а 

(онлај

н) 

1 

СТРУЧНИ АКТИВ ВАСПИТАЧА 

Драгана 

Бабаљ 

К3. 

К18.

К23. 

П 1 Акредито

вани 

стручни 

семинар 

Корак по 

корак ка 

квалитетном 

инклузивном 

образовању.К

аталошки 

бр.93 

КЛЕТТ друштво за 

развој 

образовања,Београд 

26.11.2022. 

Гајдобра 

1 дан 8 

Оливера 

Поповић 

К3.К

18.К

23 

П1 Акредито

вани 

стручни 

семинар 

Корак по 

корак ка 

квалитетном 

инклузивном 

образовању. 

Каталошки 

бр. 93 

КЛЕТТ друштво за 

развој 

образовања,Београд 

26.11.2022. 

Гајдобра 

1 дан 8 

Мирјана 

Кисин 

К3.К

18.К

23 

П1 Акредито

вани 

стручни 

семинар 

Корак по 

корак ка 

квалитетном 

инклузивном 

образовању.К

аталошки 

бр.93 

КЛЕТТ друштво за 

развој 

образовања,Београд 

26.11.2022.

Гајдобра 

1 дан 8 

Кујачић 

Јелена 

К3.К

18.К

23 

П1 Акредито

вани 

стручни 

семинар 

Корак по 

корак ка 

квалитетном 

инклузивном 

КЛЕТТ друштво за 

развој 

26.11.2022.

Гајдобра 

1 дан 8 
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образовању.К

аталошки 

бр.93 

Сунчица 

Тришић 
К1. 

К2. 

 

 

 

П6 Акредит

овани 

стручни  

семинар 

Програм 

обуке 

наставника 

разредне 

наставе за 

предмет 

Дигитални 

свет 1 

ЗУОВ 

Државна служба за 

образовање 

Септемба

р 

2022. 

онлајн 

16 

сати 

16 

Татјана 

Поповић 
К1. 

К2. 

П6 Акредит

овани 

стручни  

семинар 

Програм 

обуке 

наставника 

разредне 

наставе за 

предмет 

Дигитални 

свет 3 

ЗУОВ 

Државна служба 

за образовање 

Септемба

р 2022. 

онлајн 

16 

сати 

16 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА 

Јелена 

Фодора 

К4, 

К6, 

К19, 

К9, 

К23 

П4 семина

р 

Спречи, не 

лечи_превенц

ија синдрома 

сагоревања на 

послу код 

запослених у 

просвети 

Друштво учитеља 

Новог сада 

Бачка 

Паланка, 

ОШ 

“Свети 

Сава” 

19.11.2022. 

8 сати 8 

Дуња Ракић К3, 

К18, 

К23 

П1 Акреди

товани 

стручни 

семина

р 

Корак по 

корак ка 

квалитетном 

инклузивном 

образовању, 

каталошки 

бр.93 

КЛЕТТ друштво за 

развој образовања, 

Београд 

26.11.2022. 

, Гајдобра 

1 дан 8 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА 

Надежда 

Маловић 

  Стручн

и скуп 

-

трибин

а 

Инклузивно 

образовање-

људски и 

професионал

ни изазов 

 

KLLET друштво за 

развој образовања 

 

25.10.2022

. 

 

1 сат 

и 15 

минут

а 

(онлај

н) 

 

1 

Снежана 

Рупар 

  Стручн

и скуп-

трибин

а 

Ментална 

стабилност у 

нестабилном 

окружењу 

Клетт друштво за 

развој образовања 

24.11.2022. 1 сат и 

15 

минут

а 

(онлај

н) 

1 

Снежана 

Рупар 

  Стручн

и скуп- Учионица без 
Клетт друштво за 

развој образовања 

9.11.2022. 1 сат 

и 15 

1 
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трибин

а 

зидова минут

а 

(онлај

н) 

Снежана 

Рупар 

  Обука 

на 

даљину 

Етика и 

интегритет 

Агенција за 

спречавање 

корупције, Београд 

децембар 

2022. 

1 дан 

(онлај

н) 

8 

СТРУЧНО ВЕЋЕ УМЕТНОСТИ И ВЕШТИНА 

         

ПЕДАГОГ 

Јелена Тир К 3.  

К18. 

К.23 

П1 Акредитова

ни стручни 

семинар 

Корак по 

корак ка 

квалитетном 

инклузиувном 

образовању. 

Каталошки 

број 93 

КЛЕТТ друштво за 

развој образовања, 

Београд 

26.11.2022. 

Гајдобра 

1 дан 8 

 ДИРЕКТОР 

         

   

11. ПРОГРАМ УВОЂЕЊА У ПОСАО ПРИПРАВНИКА 
 
Основни циљ увођења у посао је  оспособљавање приправника за самостално извођење образовно-

васпитног рада. У току периода приправништва, наставник, васпитач и стручни сарадник, подржан од 

стране ментора и искуснијих колега, унапређује своја занња стечена на факултету, стиче нова знања и 

примењује различите облике и методе рада. 

Приликом пријема приправника у радни однос директор, по претходно прибављеном мишљењу стручног 

органа, стручог већа за област предмета, одређује ментора.У случају да школа нема лице које испуњава 

услове да буде ментор, одређује се наставник из друге установе исте врсте за ментора. 

Ментор пружа помоћ у припремању и извођењу образовно-васпиног рада; присуствје образовно-

васпитном раду најмање 12 часова у току приправничког стажа; анализира образовно васпитни рад у 

циљу праћења напредовања приправника; пружа му помоћ у припреми за проверу савладаности увођења у 

посао.  

Након савладаног програма увођења у посао наставника, ментор подноси извештај директору о 

оспособљености приправника за самостално извођење образовно-васпитног рада. 

Приправник има обавезу да присуствује одговарајућем облику образовно-васпитног рада ментора, а по 

препоруци ментора и раду других наставника, у трајању од најмање 12 часова у току приправничког 

стажа. 

О свом раду приправник води евиденцију: сачињавањем месечног оперативног плана и програма рада; 

израдом припреме за одржавање часа; изношењем запажања о свом раду и раду са децом, о посећеним 

часовима; о својим запажањима и запажањима ментора. Ова евиденција доставља се ментору. 

Провера савладаности програма остварује се извођењем и одбраном часа наставника у школи, након 

годину дана приправничко стажа. Приправник у сарадњи са ментором бира тему образовно-васпитног 

рада. Проверу савладаности програма врши комисија  у школи у којој је приправник запослен. Комисију 

чине три члана: директор као председник; члан актива за област предмета; педагог школе. Ментор има 

обавезу да присуствује провери савладаности програма. Комисију именује директор школе – решењем. 

Оцену о савладаности програма даје комисија у писаној форми у виду у виду извештаја. Приликом 

сачињавања извештаја разматра се: извештај ментора; евиденција приправника о његовом раду; оцена 

Комисије о припреми, извођењу часа и одбрани.  

Када комисија оцени да је приправник делимично савладао програм, даје препоруку за даљи рад са роком 

за поновну проверу савладаности програма. 

Приправник који у потпуности савлада програм стиче право на полагање испита за лиценцу. 
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Програм увођења у посао приправника 

Област Садржај рада Носилац  

активности 

Планирање, 

вредновање и 

остваривање  

образовно–

васпитног рада   

 1.израда годишњег плана рада и месечног оперативног плана рада  за 

септембар заједно      

са ментором и стручним  сарадником (расподела предвиђених наставних 

по месецима; број часова обраде, понављања,  утврђивања, 

систематизација;  

- попуњавање образаца  за наставни план и програм;  

- одређивање образовно – васпитних  

циљева и задатака за поједине наставне теме и области;  

- одабир наставних метода и средстава, облика рада; 

2. самостална израда (уз  повремене консултације) оперативних 

програма  

до краја школске године) 

3.заједничко писање дневних припрема 

 за месец  септембар (типови часа, структура наставног  часа, одабир 

метода и облика рада и наставних средстава; уважавање индивидуалних 

могућности ученика и образовног нивоа одељења као целине; домаћи 

задаци: мотивација за рад;) 

4. Самостална израда дневних припрема до краја школске године (уз 

повремене консултације) 

5. Вођење дневника запажања о реализацији појединих часова – 

вредновање сопственог     рада – артикулација часа, одабир наставних 

метода и облика рада, реализација планиране 

наставне јединице, мотивисаност и активност  ученика и сл. 

6. Присуствовање часовима ментора (часови обраде, понављања и 

утврђивања)     

7. Самостално извођење наставе 

8.Упознавање са израдом плана и програма  рада слободних активности

 9.Присуствовање часу слободне активности по  препоруци ментора 

10. Упознавање са планом рада одељенског     старешине  

11.Присуствовање часу одељенског старешине  

12.Самостално планирање и одржавање једног часа одељенског 

старешине 

стручни сар. 

програмирање, 

 

ментор 

 

 

наст. припр. 

 

наст. припр. 

стручни сар 

ментор 

 

 

наст. припр. 

 

 

наст. припр. 

 

наст. припр. 

ментор 

наст. припр 

ментор 

 

наст. припр. 

 

ментор 

наст. припр. 

 

наст. припр. 

Праћење 

развоја и 

постигнућа 

ученика 

1.Упознавање са правилником о оцењивању ученика       

2. Оцењивање (како, кад, шта се оцењује; оцењивање напредка ученика 

у односу на саме себе – на почетно стање; образлагање 

оцене уз уважавање личности ученика; 

оцењивање ученика који заостају у  

савладавању наставног градива) 

3. Самостално оцењивање неких ученичких одговора (уз присуство и 

корекцију ментора) 

4.Писмени задаци (одабир тема или задатака)  

5.Предлог тема или задатака за један писмени задатак у одељењу и 

консултације са ментором 

6. Контролни задаци, израда, примена, оцењивање 

7. Самостално (уз присуство и корекције ментора) прегледање и 

оцењивање једног контролног  задатка 

ментор 

наст. припр. 

ментор  

наст. припр. 

 

наст. припр. 

 

ментор 

наст. припр. 

 

наст. припр. 

 

 

наст. припр 
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Сарадња са 

наставницима, 

породицом и 

локалном 

заједницом 

1. Упознавање са члановима колектива   

2.Начини сарадње са родитељима      

 (индивидуални разговори, родитељски састанци) 

3.Информације о ученику (афирмативно  

саопштавање информација о напретку и  

понашању ученика без вредновања његове 

 личности) 

4. Присуство родитељском састанку 

5. Облици сарадње са локалном средином  

(упознавање и укључивање) 

ментор 

 

Професионалн

и развој 

1. Упознавање са програмом стручног  

усавршавања наставника 

2. Стручна тела у школи (која су, шта раде, 

укључивање у рад неких) 

3. Присуствовање облицима стручног  

усавршавања који буду организовани у току 

школске године 

4. Праћење стручне литературе у школи 

 

Документација 1. Упознавање са законом о основама система 

васпитања и обраовања 

2. Упознавање са статутом школе 

3. Упознавање са правилником о понашању 

наставника и ученика школе 

4. Упознавање са Дневником рада (како се  

попуњава и води) 

5. Матична књига – начин попуњавања 

6. Ђачка књижица и сведочанство (ко, када и 

како попуњава) 

7. Евиденција часова додатног рада, допунске 

наставе 

 

 
 

 

12.ПРОГРАМ КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ 
 
Задаци школе у остваривању културних и друштвених активности су да: 

− успостави и организује сарадњу са породицом и свим чиниоцима друштвене средине ради 

јединственог деловања на васпитање и развој деце и омладине, 

− предлаже и унапређује програме културних и друштвених активности и методе повезивања школе 

и друштвене средине, 

− активно учествује у јединственом деловању на младе у својој средини од предшколског васпитања 

до срeдњег образовања, 

− омогући утицај друштвене средине (учешће културних и других институција на остваривању 

програма образовно-васпитног рада), 

− стално доприноси подизању и развијању културе рада и живљења у друштвеној средини, 

− обезбеди учешће ученика, наставника и школе као целине у културном и друштвеном животу 

средине. 
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Месец АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ 

СЕПТЕМБАР 

Свечани пријем првака  (1.9)  уз пригодан 

прогарм,  

Почетком септембра одржава се и 

традиционална књижевна 

манифестација Дучићевопесничко лето.где су 

редовни учесници и наши ученици. Они ће 

заједно са песницима књижевних клубова Јован 

Дучић из Гајдобре и Дис из Бачке Паланке 

наступати 8. септембра на отварању, а такође и 

другог дана када је у просторијама школе гост – 

познати песник за децу Мирослав Кокошар 

 

-  актив учитеља, чланови тима за 

маркетинг, ученици четвртог  

разреда 

 

- литерарна – хаику секција 

- рецитаторска секција 

ОКТОБАР 

Дечија недеља обележена је разноликим 

активностима секција на нивоу школе почетком 

октобра. Биће приређено је и гостовање чланова 

Књижевног 

Клуба ДИС из Бачке Паланке Ненада  Живкова 

и Душана Антића.  

Октобарски крос одржава се 20. октобра. 

Посету Сајму књига у Београду, крајем октобра,  

организоваће  представнци Друштвено језичког 

актива       

- секције на нивоу школе; 

 

 

 

 

- наставници физичког васпитања 

 

 

 

- друштвено – језички актив; 

НОВЕМБАР 

Дан просветних радника  и 

рођење Вука Стефановића 

Караџића  (8.11) обележиће се путем реферата 

на часовима Српског језика и историје и 

Читалачким квизом (12. 11) који ће ће се  

организовати за ученике гајдобранске, пивничке 

и силбашке школе шесту годину заредом. 

Међународни дан толеранције (16.11) 

обележилежиће одељенске старешине унутар 

својих разреда. 

 

 

 

 

 – секције на нивоу школе 

 

 

 

 

 

- одељенске старешине; 

ДЕЦЕМБАР 

Међународни дан деце са 

хендикепом  (3.12)  и    
Дан људских права  (10.12) обележиће се на 

часовима грађанског васпитања где је истакнут 

значај уважавања деце са хендикепоми и  

поштовања људских права. 

Новогодишњи концерт Клуба класичне гитаре 

Акорд из Бачке Паланке и ученика наше школе 

одржаће је у  половиниом децембра. 

 

 

- ОС; 

 

 

 

 

- музичка секција 

ЈАНУАР 

Школски хор наступаће на Божићном 

концерту и Светосавској академији у Бачкој 

Паланци. Обележавање школске славе  27. 1. 

Светог Саве (свечана академија), изложба 

ликовних радова и организовање литерарно – 

ликовног конкурса. 

- вероучитељ, секције 

друштвено-језичка, ликовна секција 

ФЕБРУАР 

На Дан заљубљених (тајни 

пријатељ)  (14.2) организоваће се писањем 

порука. 

 

Предвиђено је гостовање хаику песника из 

Новог Сада, а за обележавање Дана државности  

- ученички парламент; 

 

 

 

- литерарна - хаику секција; 

 

- наставник историје; 
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МАРТ 

Обележавање Дана жена  (8.3.), a Дисови дани 

организују се у првој половини марта. Као и 

претходних година наступиће и наши ученици, а 

планира се и представљање Монографије школе 

у част покојног аутора Радивоја Пудара. 

Планира се одлазак ученика  на Сајам 

образовања и учешће на међународном 

песничком фестивалу у оквиру Салона књига у 

Новом Саду. 

 Март је време када се организује и РТС крос.  

Први дан пролећа  (21.3) обележиће се 

друштвено корисним радом, док ће еколошка 

секција Обележити Светског дана вода  (22.3) 

- све секције; 

 

- литерарна – хаику секција 

 

 

 

Друштвено – језички актив 

 

 

-Наставници физичког васпитања 

 

- друштвено-користан рад 

ученика 

.одељенске старешине; 

АПРИЛ 

Међународни дан шале  (1.4) и 

Светски дан здравља  (7.4) су датуми за које су 

задужени представници ученичког парламента. 

Светски дан Рома  (8.4) обележиће чланови 

историјске, а Светски дан плнете Земље 

 (22.4) чланови еколошке секције., док ће  

Светски дан књиге (23.4) обележиће чланови 

литерарне – хаику и рецитаторске- секције  

- ученички парламент; 

 

- наставник историје; 

 

-одељенске старешине; 

 

- литерарна – хаику и рецитаторска 

секција; 

МАЈ 

Светски дан Црвеног крста  (8.5) биће у знаку 

хуманитарно – еколошке акције Чепом 

доосмеха 
Обележавање Дана школе обухватиће разнолике 

активности – Свечану академију, културне и 

спортске активности, излажење новог броја 

школског часописа Јоргован... 

- ученички парламент и представници 

Тима за културну и јавну делатност 

школе 

 

 

 

- све секција; 

ЈУН 
Светски дан животне средине 
(5.6) предвиђен је за промоцију школског 

еколошког часописа Зелени листак. 

- литерарно – хаику секција 

 
13. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 
 

13.1. Програм сарадње са породицом 

 
Циљ сарадње са породицом је подржавање и подстицање развоја ученика. Ове школске године 

нагласак ће бити на  јачање родитељских компетенција, посебно у областима процеса васпитања и 

превенције негативних појава. 

Сарадња са родитељима ће се одвијати кроз родитељске састанке, индивидуалне разговоре са 

родитељима, трибине организоване за родитеље,  Савет родитеља школе. 

Преко личних контаката са родитељима, наставник или стручни сарадник ће се непосредно 

упознати са условима живота породице (материјалним, стамбеним, хигијенским), културним 

навикама, односима у породици, односу родитеља према детету, здравственим и психофизичким 

стањем детета ради најпогоднијег психолошко-педагошког приступа сваком ученику. 

Савет родитеља разматра услове за рад школе, реализацију екскурзија, излета, наставе у природи и 

друга питања у складу са прописима. 

У оквиру одељења али на нивоу школе организоваће се заједничке активности родитеља и деце. 

У оквиру пројекта Професионална орјентација на преласку у средње школе организоваће се 

реални сусрети. Наиме, родитељи ће упознавати ученике са специфичностима сопственог 

занимања на ЧОС-у. 

Сваког месеца школа ће организовати Дани отворених врата школе када ће родитељи моћи да 

присуствују образовно-васпитном раду. 
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Област  Облици сарадње  Носиоци  Време реализације  

-Информисање 

родитеља и старатеља  

- огласне табле  

- школски сајт  

- отворена врата  

- родитељски састанци  

- индивидуални разговори  

ОС наставници, 

педагог  

током године  

током године  

по распореду  

током године  

 

по распореду  

-Укључивање 

родитеља и старатеља 

у наставне и остале 

активности  

- укључивање у процес 

наставе  

- отворени дан  

- приредбе, посете, 

спортска и друга 

такмичења  

- предавања за родитеље  

- излети, посете, екскурзије 

ученика  

- укључивање у реализацију 

програма професионалне 

оријентације  

наставници, ОС 

педагог, тим за 

професионалну 

оријентацију  

током године  

-Укључивање 

родитеља и старатеља 

у процес одлучивања  

- савет родитеља  

- школски одбор  

- анкете и упитници 

ОС, управа школе 

управа школе ОС, тим 

за самовредновање  

током године  

-Едукација и 

саветодавни рад са 

породицом  

- родитељски састанци  

- радионице и трибине за 

родитеље  

- индивидуални разговори  

- едукативни чланци на 

сајту школе  

ОС педагог,  

наставници  

током године  

 

13.2. План сарадње са локалном самоуправом и другим институцијама значајним за 

квалитет рада школе 

 

 
Циљ сарадње са сродним стручним установама,институцијама и удружењима је едукација 

образовно-васпитног кадра и ученика, размена искустава, унапређење образовно-васпитног 

процеса у школи ради развијања различитих способности ученика, и помоћ и укључивање ученика 

са сметњама у развоју у ширу друштвену заједницу (инклузија). 

 

Поред сарадње са сродним стручним установама,институцијама  и удружењима,од велике 

важности је тесна сарадња са локалном самоуправом(општина Бачка Паланка,месне заједнице 

Гајдобра и Нова Гајдобра) као и другим државним органима и организацијама-а све у циљу 

постизања што квалитетнијег образовно-васпитног процеса који се одвија у ОШ „Алекса Шантић“ 

. 

НАЗИВ ИНСТИТУЦИЈЕ, 

УСТАНОВЕ 

ОБЛИК САРАДЊЕ САРАДЊУ ОСТВАРУЈУ  

ТОКОМ ГОДИНЕ 

Министарство просвете РС Примена закона ,нових подзаконских 

аката,размена информација ,праћење 

иновација из области васпитно-образовног 

рада 

Директор,педагог,секретар, 

различити тимови.... 

Покрајински секретаријат  

за образовање 

Примена закона ,нових подзаконских 

аката,размена информација ,праћење 

иновација из области васпитно-образовног 

рада 

Директор, педагог, секретар, 

различити тимови.... 
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Школска Управа Нови Сад Примена закона, нових подзаконских 

аката,размена информација ,праћење 

иновација из области васпитно-образовног 

рада 

Директор, педагог, секретар, 

различити тимови.... 

Интерресорна комисија Пружање помоћи деци са посебним 

потребама,као и њиховим родитељима 

Директор,педагог,наставници, 

Учитељи и васпитачи,... 

Центар за социјални рад 

Општине Бачка  Паланка 

Сарадња у циљу пружања помоћи деци из 

социјално угрожених породица и 

породицама са поремећеним друштвеним 

односима 

Директор, педагог, секретар 

Црвени крст Бачка 

Паланка 

 

 

Сарадња у виду учествовања деце и 

запослених у хуманитарнима акцијама,као и 

пружање помоћи социјалноугроженој деци 

од стране Црвеног крста 

 

Дом здравља „ Др Младен 

Стојановић“ 

Бачка Паланка-Амбуланта 

Гајдобра и Нова Гајдобра 

обележавање значајних датума из 

Календара здравља,размена 

информација,обавештавање деце у вези са 

систематским прегледима и 

вакцинацијама.... 

Директор,педагог,васпитачи,на

ставници, 

Секретар школе..... 

Месна Заједница Гајдобра 

и МЗ Нова Гајдобра 

Различити облици сарадње- 

заједнички пројекат-реконструкције 

објеката, размена информација од значаја за 

обе стране,учествовање деце у обележавању 

сеоских културних манифестација... 

Директор,педагог,васпитачи,на

ставници, 

Секретар школе..... 

Општина Бачка Паланка Различити облици сарадње- 

заједнички пројекат, размена информација 

од значаја за обе стране,тесна сардња са 

Одељењем друштвене делатности,Фондом 

за заштиту животне средине,Спортским 

савезом општине Бачка Палнка... 

Директор,педагог,секретар 

Министарство 

унутрашњих послова 

Сарадња са Управом саобраћајне полиције и 

Управа противпожарне полиције и ОУП 

Бачка Паланка у складу са 

Законима,подзаконским актима и интерним 

актима Школе, 

-одржавање предавања за децу у погледу 

саобраћајних правила,безбедности и сл.  

Директор,педагог,секретар, 

Наставници-одељенске 

старешине 

Висока школа за 

образовање васпитача 

Пракса студената Директор,педагог,васпитачи 

Универзитет у Новом Саду Пракса студената Директор,педагог,васпитачи 

Национална служба за 

запошљавање – филијала 

Бачка Паланка  

активности из плана професионалне 

оријентације 

Тим за професионалну 

оријентацију 

Национална служба за 

запошљавање 

 

Реализација програма стручна пракса  Директор,педагог,васпитачи,на

ставници, 

Секретар школе..... 

Остале основне и средње 

школе на територији 

општине Бачка 

Паланка,предшколске 

установе 

Учествовање у различитим стручним 

скуповима,манифестацијама,такмичењима и 

дружењима,размена информација, 

међусобна помоћ, 

Заједнички пројекти,итд. 

Директор,педагог,васпитачи,на

ставници, 

Секретар школе..... 
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14. ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ВАСПИТНОГ  РАДА У ШКОЛИ 
 
Циљ васпитног рада 
Циљ основног образовања и васпитања је стицање општег образовања и васпитања, складан развој 

личности и припрема за живот и даље опште и стручно образовање и васпитање. Васпитањем се 

остварује припрема за живот, оспособљавање за примену стеченог знања и учења и стваралачког 

коришћења слободног времена, развијање интелектуалних и физичких способности, стицање и 

развијање свести о потреби чувања здравља и заштите природе и човекове средине, развијање 

хуманости, истинољубивости, патриотизма и др. етичких својстава личности, васпитања за хумане 

и културне односе међу људима, без обзира на пол, на расу, веру, националност и лично уверење, 

неговање и развијање потреба за културом и очување културног наслеђа и стицање основних 

сазнања о лепом понашању у свим приликама. 

Програмски задаци и садржај васпитног рада у школи 

Прилагођавање ученика на школу и учешће у школским активностима 

- Упознавање ученика са школом 

- Сусрети родитеља, наставника и ученика 

- Договор са узајамним очекивањима, потребама и захтевима 

- Изграђивање јединствених ставова породице и школе о васпитању ученика 

- Активно учешће заједнице ученика и Ученичког парламента и Савета родитеља у изради и 

примени правила понашања у школи 

- Адаптација ученика на живот у школи 

- Укључивање ученика у школске активности 

- Изграђивање свести о припадању школи и идентитету школе 

Подстицање личног развоја 

-    Подстицање личног самопоуздања, упознавање и прихватање сопствених вредности, учење 

видова самопотврђивања уз уважавање личности других ученика 

- Неговање осећања, уочавање веза између осећања, потреба, мисли и акција... 

- Упознавање својих и туђих потреба 

Подстицање социјалног сазнања и социјализације 

-   Разумевање других ученика и усклађивање њихових поступака активности у социјалној 

групи; 

- Развијање толеранције према разликама мишљењима, ставовима, особинама, навикама, 

изгледу и потребама других; 

- Успостављање, неговање и развијање односа са другима. Пријатељство. Сараднички однос. 

Односи  међу генерацијама. Односи у породици и школи. Чиниоци који доводе до повезивања и 

нарушавања односа. 

Развијање комуникативне способности, сарадње и конструктивног разрешавања сукоба 

-   Развој сарадничке комуникације 

- Активно, пажљиво слушање другог у комуникацији и тумачење критике 

- Изражавање својих опажања, осећања и потреба,представљање јасних захтева без оптуживања 

и критиковања и пребацивања одговорности на другу особу 

- Конструктивно одговарање на критику; 

- Познавање невербалне комуникације и њених особености; 

- Динамика сукоба, стратегија и стилови понашања у сукобу и конструктивно решавање сукоба 

Неговање вештина и способности за решавање индивидуалних проблема 

-    Прихватање личних проблема као изазова за њихово решавање и развој  

- Изграђивање и коришћење ефикасних начина за решавање проблема 

- Стрес: извори, утицаји, стилови суочавања и механизми превазилажења 

- Изграђивање контроле и социјалне подршке  

- Суочавање са неуспехом 

- Развијање и јачање личне контроле и истрајности 

- Агресивно испољавање и вређање других, претње, физички обрачуни и слична непожељна 

понашања 

- Ризична понашања: зависности (пушење, алкохолизам, наркоманија) превентивне активности 

Формирање аутономне моралности и изграђивање моралних и других вредности 
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Упознавање сазнајних и практичних вредности моралних норми и вредности, неговање 

моралних односа и активности 

- Критички односи према вредностима израженим у масмедијама и непосредном окружењу  

- Афирмација позитивних примера у неговању моралности 

 Васпитни програм ће се реализовати кроз рад одељенских заједница од 1. до 8. разреда, рад 

одељењског старешине, одељењског већа, рад педагога. Наставничко веће и педагог ће пратити 

реализацију васпитног програма. 

 
15. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 
Чланови тима: Јадранка Самопјан (координатор), Драгана Чолаковић, Јелена Фодора, Биљана 

Шутић, Наташа Шуњка и Сунчица Тришић. 

Тим планира оквирно четири састанака за школску 2022/2023. годину. 

План рада Тима за маркетинг 

АКТИВНОСТИ 

МЕСЕЦ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

I

X 
X 

X

I 

X

II 
I II 

II

I 

I

V 
V VI 

  

Свечаност пријема 

првака 

           

 

 

 

 

 

 

Информације и 

приказивање 

делатности школе 

раеализоваће се у 

средствима јавног 

информисања 

(локалним 

новинама), 

интернет 

презентацијом 

школе путем  

сајта школе и фб 

странице школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јадранка 

Самопјан, 

Драгана 

Чолаковић, 

Милана 

Ловренчић, 

Биљана Шутић, 

Александар 

Павић и 

Наташа 

Шуњка. 

Обележавање Дечије 

недеље 

          

Посета Сајму књига           

Новогодишње 

активности 

          

Хуманитарне 

организације 

          

Активности секција 

школе 

          

Обележавање школске 

славе Св. Саве 

          

Учешће на наградним 

конкурсима 

(ликовним, 

литерарним ...) 

          

Реализација школских 

пројеката 

          

Посета сајму 

образовања 

          

Обележавање Дана 

школе 

          

Јавно објављивање 

постигнутих резултата 

са такмичења, смотри 

и других 

манифестација  

          

Уређење школског 

часописа 

          

Праћење извођења 

угледних, огледних и 

занимљивих часова 

          

                                                                                                  Координатор тима: Јадранка Самопјан 

http://osgajdobra.edu.rs/
https://www.facebook.com/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%9B-%D0%93%D0%B0%D1%98%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%93%D0%B0%D1%98%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-363043803889180/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%9B-%D0%93%D0%B0%D1%98%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%93%D0%B0%D1%98%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0-363043803889180/?ref=bookmarks


Годишњи план рада школе за шк.2022/23. годину  ОШ „Алекса Шантић“ Гајдобра-Нова Гајдобра 

 

119 
 

 
16. ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 
РАДА ШКОЛЕ 
 
На плану евалуације у школској 2022/23.години ставља се нагласак на следеће задатке: 

Израда статистичких извештаја о успеху ученика, остварености образовних стандарда. 

Организовање и реализација семинара предвиђених планом стручног усавршавања и школским 

развојним планом - реализовано стручно усавршавање наставника  за примену савремених метода 

рада  у оквиру рада стручних већа,  учешће на семинарима, конгресима, саветовањима и сл 

Састанци свих органа у школи, посебно стручних органа органа,  родитељски састанци, састанци 

дечјих органиација са предложеним дневним редом, предлозима облика и закључака које треба 

донети. 

Прославе и манифестације 

Посете, излети и екскурзије 

Културне активности 

      Периодично и систематски ће се вршити анализа рада, реализација Програма рада по обиму и 

квалитету, остваривање задатака предвиђених Школским развојним планом и остваривање 

акционог плана предвиђеног након обављеног самовредновања рада школе. У првом реду пратиће 

се успех ученика и унапређивање рада школе. Ове анализе ће садржати конкретне задатке и 

задужења за побољшање рада. 

Сви руководиоци ће подносити извештаје о раду органа за које су задужени. Редовно и коректно 

ће се водити педагошка документација прописана Законом. 

Глобални и индивидуални рад наставника ће се водити путем припреме за непосредни образовно-

васпитни рад, а њихову примену ће пратити директор и педагог школе. 

Предмет праћења  Технике и 

инструменти  

Носиоци Реализације  Време  

Анализа иницијалног 

тестирања 

извештаји стручна већа септембар 

Успех ученика у учењу  статистички извештаји  директор, педагог  квартално  

Рад стручних органа и 

актива  

писани 

извештаји,записници  

председници СВ,СА  квартално  

Рад тимова и комисија  писани 

извештаји,записници  

председници и 

координатори  

квартално  

Мере превенције 

безбедности деце у школи  

извештаји 

фотографије, 

записници  

Тим за заштиту  током године  

Реализација 

редовне,додатне и 

допунске наставе  

седнице  директор, НВ,СВ,СА 

за развој школског 

програма  

квартално  

Стручно усавршавање 

наставника и стр.сарад.  

увид у евиденцију  Стручни тим за 

стручно усавршавање  

јануар,јун  

Унапређење наставе  евиденционе листе  педагошки колегијум  квартално  

Сарадња са родитељима  увид у документацију  педагошки колегијум  јануар,јун  

Реализација екскурзија и 

наставе у природи  

писани извештаји  директор,комисија за 

екскурзије  

током године  

Реализација Акционог 

плана самовредновања  

увид у документацију  Тим за 

самовредновање  

током године  

Реализација Школског 

развојног плана  

увид у документацију  Тим за ШРП  током године  

Реализација ваннаставних 

активности  

увид у докумнтацију  СА за развој школског 

програма  

током године  

Учешће и успех ученика на 

такмичењима  

извештаји МП и 

стр.друштава  

стручна већа  током године  

Анализа пробног завршног 

испита 

извештаји стручна већа април 
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Провера остварености 

прописаних образовних 

стандарда или циљева 

учења  

извештаји стручна већа јун 

Анализа завршних испита извештаји стручна већа након реализације 

завршног испита 

Реализација ЧОС-а  педагошка 

докум.,анкетирање 

посете ЧОС-у  

директор, педагог  током године  

 

 Годишњи план рада школе за школску 2022/2023 годину ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања на огласној табли школе. 

   Председник Школског одбора 

___________________________ 

Драгана Бабаљ 

 

Годишњи план рада школе је заведен под деловодним бројем 368/2022 од 

15.09.2022.године. Објављен на огласној табли школе 16.09.2022. године., а ступио на 

снагу  24.09.2022. године 

Секретар школе 

____________________________ 

Весна Лаганчић 

 

 
 


