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ГОДИШЊИ ПЛАН ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ " БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО" 

ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 

I УВОД 
 

Основни подаци о школи 

 

Назив школе Основна школа " Братство јединство" 

Адреса  Улица палих бораца бр.2. 21460 Врбас 

Контакт подаци школе: 

Телефон/факс  021/707-187 

Званични мејл школе osbjvrbas@gmail.com 

Сајт  www.skolabjv.edu.rs 

ПИБ 100641916 

Име и презиме директора 

школе 
Славица Шестовић 

Датум оснивања школе 1.9.1951.  

Датум обележавања Дана 

школе 
8. новембар 

 

Ранији називи школе 

Назив Од До Напомена  

Кињижи Пал 1951. год. 1956. год.  

Трећа осмољетка 1956. год. 1958. год.  

  

Летопис школе 
 

Летопис школе води се у писаном облику од школске 2014/15. године. 

Задужено лице је професор историје Владимир Каљевић. 

Циљеви образовања и васпитања 
 

1. Пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички 

развој сваког детета и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним 

потребама и интересовањима; 

2. Стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, 

језичке, математичке, научне, уметничке, културне, медијске, техничке, 

финансијске и информатичке писмености, неопходних за наставак школовања и 

активну укљученост у живот породице и заједнице; 

3. Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, 

као и изражавање на језицима различитих уметности; 

mailto:osbjvrbas@gmail.com
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4. Развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања 

информација, уз вешто и ефикасно коришћење медија и информационо-

комуникационих технологија; 

5. Оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина 

у даљем образовању и свакодневном животу; 

6. Развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање 

током целог живота; 

7. Развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и 

изражавања свог мишљења; 

8. Оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 

занимања, сопственог развоја и будућег живота; 

9. Развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву; 

10. Развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

11. Развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 

средине, еколошке етике и заштите животиња; 

12. Развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне 

и ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање 

другарства и пријатељства; 

13. Развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски 

уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских 

права, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне 

одговорности; 

14. Формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног 

идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, 

поштовање и неговање српског језика и свог матерњег језика, традиције и 

културе српског народа, националних мањина и етничких заједница, других 

народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националног и 

светског културног наслеђа; 

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

узрасне равноправности и толеранције. 

Полазне основе 
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 Годишњим планом рада разрадиће се општи и појединачни поступци, радње, 

време, место, начин и носиоци остваривања наставног плана и програма, као и 

унутрашња организација рада. 

 Годишњи план рада школе представља инструментални оквир целокупне 

делатности коју ће школа реализовати у току школске године. Он је функционални 

збир релативно различитих планова рада појединих субјеката у школи који су 

међусобно повезани јединственим и заједничким циљевима, које треба остварити 

реализацијом посебних и конкретних задатака. За то ће се обезбедити синхронизовано, 

јединствено, континуирано и интензивно деловање свих чинилаца у реализацији 

образовно-васпитног рада и свих других активности у школи. 

 Полазне основе за израду Годишњег плана рада школе су: 

- Закон о основама система образовања и васпитања, Службени гласник 

Републике Србије 72/2009; 52/2011; 55/2013 

- Закон о основном образовању и васпитању, 55/2013 

- Школски календар, правилник о школском календару за основне школе на 

територији АП Војводине, за школску 2013/14.годину, Службени лист АП Војводина 

- Правилник о начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној 

школи Службени гласник РС55/2006, 51/2007, 67/2008, 39/2011 

- Правилник о дозволи за рад наставника, стручних сарадника, Сл.гласник РС, 

22/2005, 5172009 

- Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника, “Службени гласник РС” 13/2012 и 31/2012 

- Правилник о педагошкој норми свих облика образовно- васпитног рада 

наставника и стручних сарадника, Сл.гласник РС 2/2000 

- Правилник о оцењивању ученика Сл.гласник РС 55/ 2013 

- Извештај о раду школе за претходну школску годину- посебан докуменат, 

налази се код директора школе. У извештају о раду школе се налазе сви неопходни 

извештаји који служе као полазна основа за израду Годишњег плана. У њему се налазе 

извештаји о реализацији развојног плана школе, реализацији школског програма, 

реализацији процеса самовредновања, извештај о реализацији завршног испита, 

извештај о реалзиацији наставних и ваннаставних облика рада, извештај школских 

тимова, стручних већа.... 
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- Школски програм- четворогодишњи програм. Школски програм наше школе 

је у трајању до 2014.године. Анекси школском програму налазе се код секретара 

школе. 

- Развојни план школе за период од 2012-2017 године- посебан школски 

докуменат, налази се код директора школе 

- Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални 

образовни план, његову примену и вредновање, “Службени гласник РС”,  76/2010, 

налази се у Годишњем плану рада код плана активности школског тима за инклузивно 

образовање 

- Правилник о стандардима квалитета рада образовно-васпитних установа, 

“Службени гласник РС”, 7/2011 

- Посебни протокол за заштиту деце и ученика  од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама, налази се у Годишњем планурада 

код плана тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

- Закон о условима за обављање психолошке делатности (“Службени гласник 

РС” 25/96 и 101/05) и Правилник о изради и коришћењу психолошких мерних 

инструмената (“Службени гласник РС” 11/88) 

- Правилник о вредновању квалитета рада образовно-васпитних установа, 

“Службени гласник РС”, 9/2011 

- Правилник о општим стандардима постигнућа за крај првог циклуса 

образовања и за крај обавезног образовања 

- Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја, “Службени гласник РС” 5/2012 

- Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и 

васпитања, “Службени гласник 38/2013 

- Правилник о свим облицима рада стручних сарадника („Службени гласник 

РС”, бр. 72/09 и 52/11)  

 У изради плана значајан захтев се поставља на темељној и осмишљеној разради 

школског календара, а што се посебно односи на реализацију планираних облика 

образовно-васпитног рада којим се доприноси остваривању плана и програма и циљева 

основног образовања и васпитања (културна и јавна делатност, додатни образовно 



 9 

васпитни рад и допунска настава). Овде се има у виду потреба благовремене и 

осмишљене реализације са свим практично педагошким и сврсисходним ангажовањем 

и укључивањем ученика у наведене облике рада, како исто не би било стихијски 

извођено од случаја до случаја, већ са хоризонталном и вертикалном повезаности и у 

склопу разраде и под пуном контролом и надзором свих субјеката у школи, са 

посебним вођењем рачуна о оптерећености ученика у свим појединачним случајевима. 

 При планирању рада школе поштоваће се потребе и могућности друштвене 

средине, прописи надлежних просветних органа и надлежног општинског органа, као и 

постојећи услови рада у школи. 

 При изради Плана значајно полазиште ће бити План рада из предходне школске 

године, а посебно анализа реализације Програма образовно-васпитног рада Школе за 

школску 2013/2014. годину. Ова анализа има посебно за циљ да укаже на искуствена 

решења онога што је било новина у раду. 

 Међутим, ова анализа и анализе програма из предходних година имају за циљ да 

нам омогуће што конкретније, реалније и савременије планирање рада школе, те и за 

кориговање и отклањање уочених недостатака и пропуста у протеклом планирању и 

реализацији Програма.     

1.1. Материјално-технички и просторни услови рада школе – Школска зграда 

 Школа се налази на територији друге месне заједнице у Врбасу у улици Палих 

бораца 2. Објекат се састоји из 2 дела: старог, који датира са краја деветнаестог века и 

новог, који је саграђен 1975. године. Ове две зграде чине једну целину са 2.400 

квадратних метара наменске површине. У саставу зграде налази се: зборница, 

библиотека, 2 канцеларије, кабинет за логопеда, кабинет за информатику и 

мултимедијалну наставу (22 рачунар), дигитална учионица (26 рачунарa), радионица за 

ТО, 11 великих учионица (кабинета), 5 малих учионица (специјална настава), учионица 

за продужени боравак и отворени спортски терен са чврстом подлогом димензија 

рукометног игралишта у дворишту школе.  

 Предметни наставници имају своје учионице које деле са разредном наставом. У 

школи је организован распоред за мултимедијални кабинет и дигиталну учионицу. 

Професор информатике и рачунарства, Бранко Видовић, је задужен за организацију 

рада у наведеним кабинетима, као и за њихово одржавање. Распоред коришћења 

учионица је истакнут на вратима. 

 Школска библиотека је доступна ученицима у обе смене. Распоред рада је 

истакнут на вратима библиотеке. 
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 Школски логопед изводи вежбе и са ученицима такозване редовне наставе и 

ученицима специјалне наставе. Три радна дана у недељи ради пре подне, а два после 

подне. План рада се налази у овом докумнету. 

 Стручна служба, педагог и психолог, прилагођавају и организују свој ритам 

рада, такође у обе смене. 

 Здравстевено хигијенски услови школе су на задовољавајућем нивоу. Школске 

2015/16. године, захваљујући средствима од донација реновиран је ученички тоалет на 

спрату школе. За наредни период планирамо да санирамо и наставнички, да би 

хигијенски услова рада у школи били на нивоу који би пожелели. 

 Безбедност школе као установе је такође на задовољавајућем нивоу. Сама 

школа предствља безбедно окружење за ученике. Проблеми са којима се сусрећемо су 

они на које као установа не можемо да утичемо, јер се повремено дешавају оштећена 

зграде са спољашне стране.  

 Школа има сопствено централно грејање на чврсто гориво, прикључак на 

водоводну мрежу, прикључак на градску канализацију. 

 У школи постоји школска кухиња која је оспособљена само за припрему и 

дистрибуцију хладних оброка и топлих напитака. Дистрибуција хладног оброка 

(ужине) врши се у трпезарији. Дистрибуција топлог оброка такође се врши у 

трпезарији за ученике из Продуженог боравака.  

Основна школа „ братство јединство“ регистрована је код Окружног привредног 5-153, 

fi 55/2011. 

Зграда у целости задовољава потребе образовно-васпитног рада и ради у две смене. 

1.2. Опремљеност зграде 

 Због опште познате ситуације у образовању која траје већ годинама школе нису 

биле у могућности да се адекватно опреме наставним средствима па је у таквој 

ситуацији и наша школа. Тренутна ситуација опремљености школе наставним 

средствима је око 30% од норматива.  

 Последњих неколико година трудили смо се да осавременимо наставу и 

подигнемо њен квалитет набавком мултимедијалних наставних средстава. Сваке 

године смо, у складу са могућностима, опремали и одржавали ММ кабинет (који 

постоји од 2006. године). Овај кабинет тренутно има 22 рачунара, који су умрежени и 

видео бим. Школа је 2009/10 успела да обезбеди и један лаптоп, мимио Х и видео бим. 

Крајем школске 2010/11. опремили смо дигиталну учионицу, која има 26 компјутера. 

Једна учионица специјалне наставе поседује 2 рачунара и 1 лаптоп који су набављени  
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путем донација. Такође смо учешћем у пројекту ДИЛС-а обезбедили 3 рачунара за 

одељења првог и другог разреда који имају ученике у инклузивном процесу. 

Донацијама смо успели да набавимо рачунара за учионицу биологије, 

математике, техничког образовања.  

Учешћем у пројекту УНИЦЕФ-а, „Спречавање осипања ученика из образовног 

система Републике Србије“ обезбедили смо 10.000,00 долара. Од те суме 5.000,00 

долара је планирано да се утроши на набавку помоћне технологије и рачунарске 

опреме, као и за набавку наставних средстава, дидактичког материјала и литературе. 

Школа је пројектно набавила: 

- 1 лап топ 

- 1 десктоп рачунар 

- Пројектор 

- 1 Ласерски штампач 

- 2 дигитална фото апарата 

- Педагошко психолошке књиге за ученике и наставнике за школску 

библиотеку 

- Моделе жичаних тела 

- Руску рачунаљку 

- Опрему за наставу физичког васпитања ( голови за мали фудбал, голови за 

рукомет, сто за стони тенис, лопте, вијаче, мапе, микроскоп) 

За наредну школску годину договорено је да наставници, у оквиру стручних 

актива, сачине листу приоритетних наставних средстава и да се у складу са 

финансијским могућностима школе, повећа и набавка наставних средстава. 

 Расположива наставна средства су доступна свим наставницима. Задужења су 

лична и сваки наставник одговара за наставно средство које је задужио. 

 Ситуација са опремом и намештајем, је од претходне школске године, мало 

побољшана, јер смо путем донација, успели да заменимо дотрајали школски намештај, 

новим и функционалнијим. Такође, учешћем у пројекту Покрајинског секретаријата за 

образовање, школа је обезбедила 364.000,00 за набавку намештаја и наставних 

средства. Добијеним новцем купљено је:  
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1.3. Услови средине у којој школа ради 

 Основна школа „Братство јединство“ налази се у Врбасу, у улици Палих бораца 

бр.2 у самом центру града. Некад развијен индустријски град Врбас данас би могао да 

важи за мање развијен, због великог броја незапослених. 

 Општина Врбас припада Јужнобачком округу . Има 46.000 становништва и у 

свом саставу обухвата још 5 села: Б.Д.Поље, Змајево, Равно Село, Савино Село и 

Куцуру. Има 9 основних школа и две средње.. 

 Град Врбас има 4 основне школе, основну музичку школу, три средње школе, 

предшколску установу. 

 Има такође парк, центар за физичку културу са базенима. Центар за физичку 

културу града, " Драго Јововић", ученици наше школе користе за извођење наставе 

физичког васпитања, с обзиром да смо школа која нема салу. Просторије центра нам 

нису увек доступне, тако да нам ученици млађег школског узраста теже долазе до 

термина и често наставу изводе у учионицама или у школском дворишту. 

 Врбас има и Културни центар који чине: градска библиотека, биоскоп и музеј.  

САлу градског биоскопа користимо за организацију приредби, јер у школи не 

поседујемо адекватан простор за извођење манифестација ширег типа. Простор 

галерије, такође користимо за изложбе ученичких радова. 

II ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

2.1. Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за 

2016/17. годину 
 

           

На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и 

васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) и  

члана 15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4.  Покрајинске скупштинске одлуке о 

покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", бр. 37/14 и 54/14-др.одлука), покрајински 

секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице  доноси 
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ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА 

СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 

ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно-васпитног рада у току школске 

2016/2017. године и време и трајање школског распуста ученика у основним школама са седиштем на 
територији Аутономне покрајине Војводине. 

Остали обавезни и факултативни облици образовно - васпитног рада предвиђени наставним 

планом и програмом за основне школе планирају се годишњим  планом рада. 

 

Члан 2.  
Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току два 

полугодишта. 

Прво полугодиште почиње четвртак, 1. септембра 2016. године, а завршава се у петак, 23. 

децембра 2016. године. У првом полугодишту има 81 наставни дан. 
Друго полугодиште почиње у  понедељак, 16. јануара 2017. године и завршава се:  

- у уторак 13. јуна 2017. године, за ученике од првог до седмог разреда  и има 99 наставних дана 

- у уторак, 30. маја 2017. године,  за ученике осмог разреда и има 89 наставних  дана 

 

Члан 3. 
Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 петодневних 

наставних недеља, односно 180 наставних дана. 

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

односно 170 наставних дана. 
Табеларни преглед школског календара за основне школе са седиштем на територији Аутономне 

покрајине Војводине за школску 2016/2017. годину, који се налази у прилогу овог правилника као његов 

саставни део, исказан је у полугодиштима и квартално. 

Први квартал има 40, други 41, трећи 47 наставних дана. 

Четврти квартал има 52 наставна данa за ученике од првог до седмог разреда, а  42 наставна дана 

за ученике осмог разреда.  

 
Члан 4. 

Основна музичка и балетска школа може да изводи наставу и у току шест 

наставних дана у недељи, према годишњем плану рада школе у складу са законом. 

 

Члан 5. 
У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану рада највише четири 

наставне суботе и то у случају ако се: 

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

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

  манифестацији, или је школа домаћин такмичења, друштвене или спортске  

  манифестације, или  

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

националне мањине утврђен од стране националног савета одређене националне мањине у Републици 

Србији, у дан тог празника отежано извођење наставе.  

Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смислу става 1. овог члана, налази се у 

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

У свим другим случајевима одступања од школског календара, школа је дужна да поступа у 

складу са чланом 88. и 90. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', 
бр.: 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15). 

 

Члан 6. 
У току школске године ученици имају  зимски, пролећни и летњи распуст. 
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Зимски распуст почиње у понедељак, 26. децембра 2016. године, а завршава се у петак, 13. јануара 

2017. године. 

Пролећни распуст почиње у четвртак, 13. априла 2017. године, а завршава се у понедељак, 17. 

априла 2017. године.  

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 14. јуна 2017, а завршава се 
у четвртак, 31. августа 2017. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку 

завршног испита, а завршава се у четвртак, 31. августа 2017. године.  

 

Члан 7. 

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и диплома по 

завршетку првог, односно другог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада. 

  

Члан 8.  
У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и другим 

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

 

У школи се обележава: 

- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у петак 21. октобра 2016. године 

и наставни је дан  

- Дан примирја у Првом светском рату, који пада у петак, 11. новембра 2016. године нерадни је и 

ненаставни дан 

- Свети Сава – Дан духовности, који пада у петак, 27. јануара 2017. године и радни је, а 

ненаставни дан 

- Сретење - Дан државности, који пада у среду и четвртак, 15. и 16. фебруара 2017, нерадни је и 

ненаставни дан  

- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, 
који пада у суботу, 22. априла 2017. године. 

- Празник рада, који пада у понедељак и уторак, 1. и 2. маја 2017. године, као нерадни и 

ненаставни дан 

- Дан победе, који пада у уторак, 9. маја 2017. године, као радни и наставни  

дан, и 

- Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у среду, 28. јуна 2017. године и 

радни је дан. 

У школама се обележава и Дан просветних радника, који пада у уторак, 8. новембра 2016. године. 

  
Члан 9. 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане 

верских празника: 

- православци - на први дан крсне славе 

- припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском односно 

Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев од Великог петка 

закључно са другим даном празника 

- припадници Исламске заједнице – понедељак, 12. септембар 2016. године, на први дан Курбанског 

Бајрама и понедељак, 26.јуна 2017. године, на први дан Рамазанског Бајрама  
- припадници Јеврејске заједнице – среду, 12. октобра 2016. године, на први дан Јом Кипура и уторак, 

11. априла 2017. године на Пасху или Песах 

 

Члан 10. 
Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи  национални празници 

националних мањина: 

- за мађарску националну заједницу: 

                   *15. март - Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49 

                   * 20. август - Дан Светог Стевана и 
                   * 23. октобар - Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године 

- за бошњачку националну заједницу: 

                  * 11. мај - Дан Бошњачке националне заставе 

                  *  први дан Рамазанског бајрама 

                  * први дан Курбанског бајрама и 

                  * 20. новембар - Дан ЗАВНОС-а 

- за буњевачку националну заједницу: 
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                  *  2. фебруар - Дан великог прела 

                  * 23. фебруар - Дан избора првог Националног савета 

                  * 15. август - Дан Дужијанце и 

                 * 25. новембар - Дан када је 1918. године у Новом Саду одржана Велика Народна скупштина 

Срба, Буњеваца и осталих Словена 
- за  хрватску националну заједницу: 

                 *  19. март - благдан Светог Јосипа 

                 * 15. август  - датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића 

                 * 16. октобар - датум рођења бана Јосипа Јелачића и 

                 * 15. децембар - датум оснивања Хрватског националног вијећа 

- за румунску националну заједницу: 

                * 15. јануар - датум рођења националног песника Михаи Еминескуа 

                * 4. септембар - празник Велике госпојине 

                * 1. децембар - Национални празник Румуније и 

                 * 7. децембар - Дан националног савета. 

- за русинску националну заједницу: 

                 * 17. јануар - Дан Русина 
- за украјинску националну заједницу: 

                 * 17. мај - Дан украјинске заједнице у Србији и 

                 * 14. октобар - Дан украјинских хероја 

- за македонску националну заједницу: 

                 * 2. август - Илинден – Дан устанка народа Македоније против Турака  

                 * 8. септембар - Дан државности Републике Македоније 

                 * 11. октобар - Дан борца и 

                 * 16. децембар – Дан Националног савета  

- за немачку националну заједницу: 

                 * 15. децембар - Дан оснивања националног савета. 

- за ромску националну заједницу: 
                 * 14. јануар-Василица 

                 * 3. петак у марту - Бибија 

                 * 8. април - Међународни дан Рома и 

                 * 6. мај-Ђурђевдан  

- за бугарску  националну заједницу: 

 *3. март –Дан ослобођења од турског ропства 

 *24. мај – Дан Кирила и Методија и 

 *1. новембар – Дан народних будитеља 

- за чешку  националну заједницу: 

 *4. фебруар – Дан чешке књижевности 

 *28. март – Дан образовања 

 *16. мај – Дан националног савета 
 *28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и 

 *4. октобар – Дан чешког језика 

-за словачку националну заједницу 

             *први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности. 

 

Члан 11. 
На крају првог квартала у првом полугодишту и трећег квартала у другом полугодишту, школа је 

у обавези да у року од осам дана од дана завршетка квартала, писмено обавести родитеље или старатеље 

ученика о постигнутом успеху у учењу и владању (оцене, број изостанака са наставе и изречене 
васпитно-дисциплинске мере). Обавештење се доставља лично, на родитељском састанку, или 

препорученом пошиљком. 

 

Члан 12. 
За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног рада са ученицима, а у 

обавези је да планира реализовање допунског рада са ученицима, који заостају у савладавању 

наставног градива. 

О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и допунског рада са ученицима из 

става 1. овог члана, на предлог наставничког већа одлучује директор. 
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Члан 13. 

Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан за организовану посету  међународном 

сајму образовања ''Путокази'' у Новом Саду, за ученике осмих разреда и уједно, ако се ова активност 

реализује у наставни дан, утврди начин надокнађивања пропуштеног образовно-васпитног рада до краја 

полугодишта у којем је организована посета.   
 Путовање ученика, који нису из Новог Сада, на наведену манифестацију из става 1. овог члана, 

школа организује у складу са одредбама који се односе на безбедност ученика у путовању у Правилнику 

o измени Правилника о наставном плану и програму основног образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС - Просветни гласник'', број: 1/2009). 

    

 

Члан 14. 

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

(субота - 03. или 10. септембар 2016. године у првом полугодишту и субота 27. мај или 03. јун 2017. 

године у другом полугодишту) за организовање и реализацију активности из области изборних предмета 

(грађанско васпитање, верска настава и др.), ваннаставних активности, спортских активности, области 

екологије и заштите животне средине, културно-уметничке активности, као на пример:  
- одлазак у верске објекте – цркве, манастири и храмови,  

- одлазак у музеје и галерије, спомен збирке,  

- обилазак етно кућа, историјских налазишта, 

- одлазак у национални парк, природне резервате,  

- организовање акција озелењавања и уређења школе и околине,  

- активности у локалној заједници,  

- спортски сусрети, 

- сусрети школа,  

- организован одлазак на едукативне и креативне радионице, 

- организовање мини истраживачких пројеката,  

- забавна међуодељењска дружења (квиз такмичење, прослава рођендана, игранке) и   
  слично. 

 

Члан 15. 

У уторак, 17. јануара 2017. године настава се изводи према распореду часова за петак. 

 

Члан 16. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу АП Војводине", а 

сходно члану 53. став 2. Закона о државној управи (''Службени гласник РС'', бр: 79/05, 101/07, 95/10 и 

99/14), биће објављен и у ''Службеном гласнику РС''. 

 

 

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

 

 

 

Број: 128-610-2/2016-01 

У Новом Саду,  23. 05. 2016. године 

 

 

                                                                                                   ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

 

                                                                                                                    Nyilas Mihály 
                                                                                                   (Михаљ Њилаш)  

 

 

 
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ШКОЛСКОГ КАЛЕНДАРА ЗА 

ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ 

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ (81 наставни дан)    
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Септембар 2016                                   22                      

Н

.Н П У С Ч П С Н 

1 
   1 2 3 4 

5 6 7     

2 
   8 9 10 11 

12 13 14     

3 
   15 16 17 18 

19 20 21     

4 
   22 23 24 25 

26 27 28     

5    29 30   

 

Октобар 2016                                        21                 

Н.Н П У С Ч П С Н 

5 
     1 2 

3 4 5     

6 
   6 7 8 9 

10 11 12     

7 
   13 14 15 16 

17 18 19     

8 
   20 21* 22 23 

24 25 26     

9 
   27 28 29 30 

31       

 
   

  
 

  
  

 
 
 
 
 

 
 

Новембар 2016                                 21                         

Н.Н П У С Ч П С Н 

9   1  2      

10 
   3   4 5 6 

7 8* 9     

11 
   10 11** 12 13 

14 15 16 17    

 12 
    18 19 20 

21 22 23 24    

13 
    25 26 27 

28 29 30     

    

Децембар 2016                             17              

Н.Н П У С Ч П С Н 

13    1    

14 
    2 3 4 

5 6 7 8    

 15 
    9 10 11 

12 13 14 15    

16 
    16 17 18 

19 20 21 22    

17 

  

    23 24 25 

26 27 28 29 30  31   
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ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ (99 наставних дана) 
 

 
 
 

Јануар 2017                                                 11               

Н.Н П У С Ч П С Н 

x 

  

         1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11  12  13 14 15 

17 16  17 18  19       

18 
     20 21 22 

23 24 25 26    

19 
    27** 28 29 

30 31      

 
  

Март 2017                                               23    

Н.Н П У С Ч П С Н 

23 
   1  2  3  4 5 

6 7      

24 

 

  8 9 10 11 12 

13  14      

25 
   15 16 17 18 19 

20   21      

26 
   22 23 24 25 26 

27 28      

27   29 30 31   

  
 

  
 
 
 

Мај 2017                                            21           

Н.Н П У С Ч П С Н 

31 
1** 2** 3 4 5 6 7 

 8 9*       

32 
  10 11 12 13 14 

15 16      

33 
  17 18 19 20 21 

22 23      

34 
  24 25 26 27 28 

29 30      

35   31     

 
 
   

 
   
 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

  Фебруар 2017                                               18        

Н.Н П У С Ч П С Н 

19   1 2  3 4 5 

20 6 7 8 9  10 11 12 

21 
13 14 15** 16** 17 18 19 

20 21      

 22 
  22  23  24 25 26 

27 28        

Април 2017                                        17        

Н.Н П У С Ч П С Н 

 

27 

 

     1 2 

3 4      

28 
  5 6 7 8 9 

10 11      

29 
  12 13 14** 15 16 

17
** 18 19 20 21 22* 23 

30 
24       

 25 26 27 28 29 30 

Јун                                                      9 

Н.Н П У С Ч П С Н 

35 
   1 2 3 4 

5 6      

36 
  7 8 9 10 11 

12 13      

  

37 

  

  14 15 16 17 18 

19 20 21  22 23  24 25 

 

8 

 26 27 28* 29 30   
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Јул 2017                       

П У С Ч П С Н 

      1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 

Август 2017                         

П У С Ч П С Н 

   1 2   3 4  5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

 

 

Легенда:  
 
 
          Школски распуст, нерадни и ненаставни дани    

 
                                                                                                  *   Празник-наставни дан 
          Први и последњи дан полугодишта 
                 
                                                                                                 **  Празник- ненаставни дан 
           Наставни дан                                                           
 
 

 
 

Ред.бр. Активност Носиоци активности Време реализације 

1.  Почетак школске године Ученици и наставници 1.09.2016. 

2.  Међународни дан писмености Наставници језика и учитељи 08.09.2016. 

3.  Уређење школског простора и спортски 
дан 

Наставници и ученици 10.09.2016. 

4.  Европски дан језика Актив наставника језика 26.09.2016. 

5.  Дан пчелара, градска манифестација Учитељи са ученицима  1.10.2016. 

6.  Дечија недеља Ђачки парламент 3.10-9-10.2016. 

7.  Светски дан учитеља Учитељи 5.10.2016. 

8.  Светски дан чистих руку Учитељице и ученици првог 
разреда 

15.10.2016. 

9.  Дан сећања на српске жртве у Другом 
светском рату 

Наставник историје 21.10.2016. 

10.  Дан школе и Дан просветних радника Наставници и ученици 8.11.2016. 

11.  Дан примирја у Првом светском рату Наставник историје 11.11.2016. 

12.  Међународни дан толеранције Ђачки парламент 16.11.2016. 

13.  Светски Дан детета Одељењске заједнице 20.11.2016. 

14.  Дан људских права Одељењске заједнице 10.12.2016. 

15.  Свети Сава Ученици од 5-8, вероучитељ, 
наставнице српског језика и 

музичке културе 

27.01.2017. 

16.  Дан без дуванског дима Одељењске заједнице 31.01.2017. 

17.  Општинско такмичење из инфомтаике и 
рачунарства 

Наставник информатике, 
школска комисија 

Фебруар 

18.  Општинско такмичење из биологије Наставница биологије, школска 
комисија 

Март 

19.  Општинско такмичење из физике Наставници физике, школска 
комисија 

Март 

20.  Дан жена Одељењске старешине 8.03.2017. 

21.  Светски дан вода Одељењске старешине, Ђачки 
парламент 

22.03.2017. 

22.  Светски дан књиге Наставници српског језика и 

библиотекар 

23.03.2017. 

23.  Сретење Наставник историје 15.02.2017. 

24.  Сајам образовања „Путоказ“ Одељењски старешина 8. 
разреда 

Март месец 
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25.  Ноћ биолога Наставница биологије Мај месец 

26.  Дан шале Ђачки парламент 1.04.2014. 

27.  Међународни дан дечије књиге Школски библиотекар, 

наставници српског језика 

2.04.2017. 

28.  Међународни дан здравља Одељењске старешине 07.04.2017. 

29.  Светски дан Рома Тим за превенцију осипања 8.04.2016. 

30.  Дан планете Земље Ђачки парламент 22.04.2017. 

31.  Светски дан Црвеног крста Ђачки парламент 08.05.2017. 

32.  Светски дан писања писама Учитељи 11.05.2016. 

33.  Дан породице Одељењске заједнице 15.05.2016. 

34.  Крај школске године за ученике 8. разреда / 30.05.2017. 

35.  Крај првог полугодишта / 23.12.2017. 

36.  Почетак другог полугодишта / 16.01.2017. 

37.  Међународни дан матерњег језика Наставници српског језика 21.02.2017. 

38.  Дан сећања на жртве холокауста Наставник историје 22.04.2017. 

39.  Празник рада Наставник историје 01.05.2017. 

40.  Дан заштите животне средине Наставница биологије 05.06.2017. 

41.  Дан победе Наставник историје 9.05.2016. 

42.  Крај школске године / 13.06.2017. 

43.  Подела ђачких књижица и сведочанстава Одељењске старешине 28.06.2016. 



ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ ВРБАС 
 

У оквиру реализације ваннаставних активности, за суботу 10.9. 2016. 

планирамо уређење школског простора, учионица, холова и дворишта. За 

27.05.2017. планирамо да поновимо акцију Вршњачког тима за додатну подршку, 

продајна изложба колача, ученичких рукотворина и спортско-рекреативни дан. 

 Дан школе обележавамо 8.11. ( уторак). Планирана је приредба у биоскопу 

града. Организатор приредбе је наставник историје Владимир Каљевић. 

 Школа планира посету сајму образовања са ученицима осмог разреда и 

уколико буде радни дан, накнадно ћемо се договорити и затражити дозволу од 

надлежних органа, да надокнадимо тај наставни дан.  

Школа је због недовољног броја просторија у односу на број ученика 

принуђена да ради у две смене.  

 Смене су организоване тако да је у једној смени разредна настава (од I до  

IV разреда), а у другој смени предметна настава (од V до VIII разреда) тако и у 

специјалној настави.  

 На почетку школске године у прву смену, од 07:30 часова, иду ученици од 

V-VIII разреда, од 13:00 часова, иду ученици од I-IV разреда. Смене се мењају 

месечно крајем односно почетком месеца на пуну недељу.  

 Часови трају 45 минута. 

 Велики одмор траје 20 минута у обе смене после другог часа, између 

осталих часова је одмор у трајању од 5 минута. Шести час се завршава у 

преподневној смени у 12:35 а у поподневној смени у 18:05 часова. Време од 18:05 

до 19:00 часова користи се за ваннаставне, слободне и остале активности школе. 

Радно време продуженог боравка је од 7-17 часова. 

Распоред звона: 

 

Ред. бр.часа ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА ПОПОДНЕВНА СМЕНА 

1. час 07:30 – 08:15 13:00 – 13:45 

2. час 08:20 – 09:05 13:50 – 14:35 

3. час 09:25 – 10:10 14:55 – 15:40 

4. час 10:15 – 11:00 15:45 – 16:30 

5. час 11:05 – 11:50 16:35 – 17:20 

6. час 11:55 – 12:40 17:25 – 18:10 

7. час 12:45 – 13:30 18:15 – 19:00 
 

2.2. Табеларни преглед бројног стања одељења 

 

Редовна настава ради у 13 одељења 
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Разред I II III IV V VI VII VIII 

Бр. одељења 2 2 2 1 1 2 2 1 

  

Специјална настава ради у 4 комбинована одељења. 
 

Разред I II III IV V VI VII VIII 

Бр. одељења  1 1 1 1 

 

 У школи ради и продужени боравак у једној хетерогеној групи.  

III УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЉИ 

3.1. Табеларни преглед бројног стања ученика 

Ученици редовне наставе:                               Ученици специјалне наставе:            

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Одељ. 
Бр. 

уч. 
M Ж 

I- 1 19 7 12 

I-2 19 7 12 

II-1 17 6 11 

II-2 17 6 11 

III-1 18 10 8 

III-2 20 8 12 

IV-1 27 18 9 

V-1 25 8 17 

VI-1 17 10 7 

VI-2 17 10 7 

VII-1 17 10 7 

VII-2 17 12 5 

VIII-1 20 15 5 

Свега 250 127 123 

Одељ. 
Бр. 

уч. 
M Ж 

II-3 4 1 3 

III-3 4 2 2 

IV-2 4 3 1 

V-2 4 3 1 

VI-3 5 3 2 

VII-3 

VIII-2 
4 3 1 

2 1 1 

Свега 27 16 11 

 

Укупно у 

школи 
277 143 134 
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3.2. Бројно стање ученика који раде према индивидуалним плановима 

Редовна настава                                                                 Специјална настава 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.3. Број ученика који путују до школе 

 
 

РАЗРЕД 

Број ученика који путују у једном правцу 

3 – 5  км 6  - 10  км Преко 10  км 

Први 1 1 / 

Други 9 / / 

Трећи 1 / / 

Четврти 1 1 / 

Пети / / / 

Шести 3 / / 

Седми 6 / / 

Осми / / / 

У К У П Н О 15 2 / 

 

3.4. Образовни статус родитеља 

 

 
 

Одељ. 
ИОП

1 

ИОП

2 

I- 1 / / 

I-2 / / 

II-1 / / 

II-2 / / 

III-1 / / 

III-2 / / 

IV-1 1 / 

V-1 1 1 

VI-1 / / 

VI-2 / / 

VII-1 / 2 

VII-2 / / 

VIII-1 / / 

Свега 2 3 

Одељ. ИОП1 ИОП2 

II-3 / 4 

III-3 / 4 

IV-2 / 4 

V-2 / 5 

VI-3 1 2 

VII-3 

VIII-2 
/ 4 

/ 2 

Свега 1 25 

 

Укупно у 

школи 
3 28 

 БЕЗ 

ОСНОВН

Е 

ШКОЛЕ 

ОСНОВН

А 

ШКОЛА 

СРЕДЊА 

СТРУЧНА 

СПРЕМА 

ВИША 

ШКОЛА 

ВИСОКА 

ШКОЛА 

МАГИСТ

АР 

ДОКТОР 

НАУКА 

 M O M O M O M O M O M O M O 

I1 1 1 / 2 10 6 2 1 5 9 1 / 1 / 

I2 / 1 1 1 16 13 / / 2 4 / / / / 

II1 / / / / 13 11 2 / 2 6 / / / / 
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3.5. Радни статус родитеља 
 

 
Раз. одељ. Запослени Незапослени 

Отац Мајка Отац Мајка 
I1 15 15 4 4 
I2 15 13 4 6 
II1 15 15 2 2 
II2 15 16 2 1 
III1 14 14 4 4 
III2 15 13 5 7 
IV1 22 22 5 5 
II/III3 1 / 6 7 
IV2 1 / 3 4 
V1 21 16 4 8 
V2/63 1+ 1+ 4+3 4+3 
VI1 21 17 4 8 
VI2 12 15 4 1 
VII1 10 10 6 5 
VII2 17 15 1 3 
VIII1 19 16 1 4 
VII3/VIII2 1 1 3+1 3+1 
Укупно 215 199 66 80 

 

 

3.6. Комплетна породица 

 
Раз. и 

одељ. 

Број деце који живе у 

потпуној породици 

Број деце који живе у 

проширеној породици 

Број деце који живе у 

дефицијентној 

породици 

Број деце који 

живе у 

хранитељској 

породици 

II2 / / / / 9 10 1 1 7 6 / / / / 

III1 / / 1 / 5 10 1 / 9 5 2 3 / / 

III2 / / / / 14 17 2 / 4 3 / / / / 

IV1 1 1 1 / 17 17 / 3 8 3 / 2 / 1 

II/ 

III3 

3 
2 

3 
1 

1 
/ 

1 
1 

/ 
1 

/ 
1 

/ / / / / / / / 

IV2 2 1 1 1 1 2 / / / / / / / / 

V1 / / 1 1 17 17 4 2 3 4 / 1 / / 

V2/ 4+
2 

4+1 /+1 /+2 1+/ /+/ /+/ 1+/ /+/ /+/ /+/ /+1 /+1 /+1 

63               

VI1 1 / 1 2 11 9 1 1 2 2 / / /  / 

VI2 / / / / 9 7 3 1 3 8 1 / / / 

VII1 / / 1 / 8 8 1 2 6 4 / / / 1 

VII2 / / / / 14 13 / 1 3 3 / / / / 

VIII1 / / 1 / 16 16 1 2 2 2 / / / / 

VII3/

VIII2 

3 
1 

3 
1 

/ 
 

/ / / / / / / / / / / 

Укуп

но 

20 17 10 11 161 158 18 15 56 59 4 7 2 3 
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I1 16 2 1 / 
I2 16 2 1 / 
II1 13 2 2 / 
II2 15 1 1 / 
III1 13 1 4 / 
III2 15 2 3 / 
IV1 25 2 2 / 
II/III3 7 / 1 / 
V1 17 5 3 / 
V2/63 1+3 4+ / / 
VI1 8 1 6 2 
VI2 10 4 3 / 
VII1 12 2 3 / 
VII2 15 / 2 / 
VIII1 17 2 1  
VII3/VIII2 1+/ 3+2 / / 

Укупно на 

нивоу 

школе 

204 35 33 2 

 

IV КАДРОВСКА СТРУКТУРА ШКОЛЕ 
 

4.1. Наставници 
 

Ред. 
број 

Име и презиме Степен  
с. спр. 

Звање Радни однос Год. 
р.ст. 

1.  Меланија Ујфалуши VII Проф. Српског ј. неодређено 30 

2.  Маја Ускоковић VII Проф. Српског ј. одређено 2 

3.  Јелена Бокан VII Проф. Енглеског ј. одређено 1 

4.  М. Ћирић VII Проф. Енглеског ј. одређено 0 

5.  Рожика Хорват VI Наст. Разредне наст. на 

Мађарском језику 

неодређено 31 

6.  Емина Везмар Гајдош VII Проф. Немачког ј. неодређено 9 

7.  Тања Перуновић VII Мр Ликовне културе неодређено 14 

8.  Драгана Ристић VII Наставник Музичке 

културе 

неодређено 7 

9.  Касаш Ева VI Наставник Музичке 
културе 

неодређено 24 

10.  Дубравка Буркерт VII Проф.музике неодређено 16 

11.  Владимир Каљевић VII Проф. Историје неодређено 15 

12.  Срђан Радојчић VII Проф. Географије неодређено 13 

13.  Александара Војиновић VII Проф. Физике неодређено 9 

14.  Јасмина Калуђеровић VII Гимназија одређено 2 

15.  Гордана Станковић VII Дипл.проф. математке одређено 8 

16.  Драгана Девић VII Проф. Биологије и 

хемије 

неодређено 12 

17.  Вида Вујачић VII Проф. ТО неодређено 8 

18.  Мелита Милатовић VI Наст. Разредне н. неодређено 29 

19.  Даница Влаховић VII Проф. Разредне н. неодређено 21 
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20.  Ружа Дацић VII Проф. Разредне н. одређено 2 

21.  Александра Ковачевић VII Проф. Разредне н. неодређено 22 

22.  Самарџић Рогановић 
Сандра 

VII Проф. Разредне н. одређено 8 

23.  Весна Костелац VII Проф. Разредне н. неодређено 29 

24.  Светлана Симићевић VII Дефектолог-

олигофренопедагог 

неодређено 32 

25.  Оливера Рогановић VII Проф. Разредне н. одређено 25 

26.  Габријела Комненић VII Проф. Разредне н. одређено 16 

27.  Бранко Видовић VII Проф. Информатике неодређено 9 

28.  Душан Кулић VII Проф. Физичког васп. неодређено 8 

29.  Владимир Рахман VII Професор физичког в. одређено 9 

30.  Жељана Стијеповић VII Проф. Разредне н. одређено 4 

31.  Алексиј Худак VII Вероучитељ одређено 5 

32.  Јелана Михајловић VII Наст. Индивидуалне 

наставе-логопед 

неодређено 31 

33.  Славица Мали VII Професор разредне 

наставе на русинском 

језику 

неодређено 23 

34.  Мина Драгнић VII Проф. Разредне н. неодређено 12 

35.  Милена Гајић VII Проф. Разредне н. одређено 1 

36.  И. Сремачки VII Проф. физике одређено 1 

37.  Љ. Јањић VII Проф.хемије одређено 11 

38.  М. Живанчевић VI Вероучитељ одређено 8 

 

4.2. Стручни сарадници 

Ред. 

број 
Име и презиме 

Степен 

стр. спр. 
Звање Радни однос 

Год. 

рад. ст. 

1.  Биљана Марковић VII психолог неодређено 13 

2.  Драгана Ковачевић VII педгог неодређено 9 

3.  Бранко Видовић VII проф.српског 

језика 

одређено 9 

4.3. Aдминистративни радници 

 

Ред. 

број 
Име и презиме 

Степен 

стр. спр. 
Функција 

Радни 

однос 

Год. 

рад. 

ст. 

1.  Славица Шестовић VII директор неодређено 24 

2.  Мила Милидраговић VII секретар неодређено 12 

3.  Аранка Вујичић IV административни 

радник          

неодређено 17 

4.4. Помоћно-тeхничко особље 

 

Ред. Име и презиме Степен Радно место Радни однос Год. 
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број стр. 

спр. 

рад. 

ст. 

1.  Тибор Фехер V домар неодређено 22 

2.  Саво Рогановић III ложач неодређено 8 

3.  Митар Бјелац II ложач неодређено 19 

4.  Елвира Варга III сервирка неодређено 19 

5.  Данилка Станков I спремачица неодређено 13 

6.  Зора Димић I спремачица неодређено 21 

7.  Розалија Фаркаш I спремачица неодређено 18 

8.  Биљана Новаковић I спремачица одређено 3 

9.  Налић Јасмина I спремачица неодређено 6 

 

 Укупно ангажованих радника 51.  

4.5. Преглед кадровске структуре школе, по стажу и степену стручне спреме 
 

Радни стаж 
До 10 

год. 
11-20 21 - 30 31 - 40 Укупно 

Наставници магистри 

 

/ 1 / / 1 

Наставници ВСС 

 

15 8 5 2 30 

Наставници ВШС 

 

1 / 2 1 4 

Средња школа 3 / / / 3 

Директор ВСС / / 1 / 1 

Стручни сарадници ВСС 1 1 / / 2 

УКУПНО 20 10 8 3 41 

Секретар ВСС / 1 / / 1 

Шеф рачуноводства ССС / / / 1 1 

Админ.радник ССС / / / / / 

ДОМАР / / 1 / 1 

ЛОЖАЧ III СТ. 1 1 / / 2 

СЕРВИРКА II СТ. / 1 / / 1 

СПРЕМАЧИЦЕ СШ 2 2 / / 4 

СПРЕМАЧИЦЕ ОШ / 1 / / 1 

УКУПНО 3 6 1 1 11 

∑ 23 16 9 4 52 

V СПИСАК САВЕТОДАВНИХ И РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА 

5.1. Школски одбор 

- Марко Бјелаковић 

- Гордана Булајић 



ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ ВРБАС 
 

 

 

28 

ГОДИШЊИ ПЛАН ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

- Золтан Догнар 

- Драгана Девић 

- Мелита Милатовић 

- Јелена Михајловић 

- Ана Влаховић 

- Драгана Ђукановић Билењкиј 

- Биљана Перовић 

- Страхиња Петковић – представник ученичког парламента 

- Недељка Мијановић – представник ученичког парламента 

5.2. Савет родитеља 
 

I-1 Стојиљковић Саша 

I-2 Јасмна Мијатовић 

II-1 Билењкиј Драгана 

II-2 Бановић Љубомир  

II-3 Радинка Голуб 

III-1 Сарић Жељко  

III-2 Ковачевић Ненад 

IV-1 Сузана Богић Бановић 

IV-2 Бранко Стојанов 

V-1 Раичевић Велибор  

V-/6 Мирослав Бојко- представник родитеља ученике специјалне наставе 

VI-1 Бјелац Митар 

VI-2 Тепавчевић Јасмина 

VII-1 Перовић Нада 

VII-2 Јововић Снежана 

7/8 Сандра Нецић представник родитеља ученике специјалне наставе 

VIII-1 Перовић Биљана 

5.3. Педагошки колегијум 

- Славица Шестовић- директор 

- Мелита Милатовић- актив учитеља 
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- Меланија Ујфалуши- актив језика записничар 

- Стеван Ференц- актив друштвене групе предмета 

- Вида Вујачић- актив природних наука 

- Тања Перуновић- актив уметности 

- Душан Кулић- актив физичког 

- Јелена Михајловић- актив дефектолога 

- Драгана Ковачевић- педагог 

- Биљана Марковић- психолог 

- Александра Ковачевић- актив за развојно планирање 

- Даница Влаховић- актив за развој за школског програма 

5.4. Председници одељењских већа 

- Први разред: Весна Костелац 

- Други разред:  Милена Драгнић 

- Трећи разред : Мелита Милатовић 

- Четврти разред:  Александра Ковачевић 

- Пети разред:  Драгана Девић 

- Шести разред: Вида Вујачић 

- Седми разред: Бранко Видовић 

- Осми разред: Стеван Ференц 

5.5. Председници стручних већа из области предмета 

- Језик, књижевност и комуникација: Јелена Павићевић 

- Математика, природне науке и технологија: Вида Вујачић 

- Друштвене науке: Владимир Каљевић 

- Уметност: Ева Касаш 

- Физичко васпитање: Душан Кулић 

- Актив учитеља: Мелита Милатовић 

- Актив дефектолога: Јелена Михајловић 

5.6. Остали стручни тимови и већа 

САМОВРЕДНОВАЊЕ 

1.  Настава и учење 
Д. Девић, В. Вујачић, А. Ковачевић, Д. 

Влаховић 
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2.  Образовна постигнућа 

ученика 
Ј. Бокан, М. Ускоковић 

3.  ЕТОС Д. Кулић и В. Рахман 

4.  Ресурси Р.Хорват и С. Симићевић 

ОСТАЛИ ТИМОВИ 

5.  

Тим за заштиту деце и 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

Д. Ковачевић, Б. Марковић, М. Милатовић, С. 

Самарџић 

6.  Стручни тим за инклузивно 

образовање 

Д. Ковачевић, Б. Марковић,В. Костелац, М. 

Ујфалуши, Ж. Стијеповић 

7.  Тим за професионалну 

оријентацију 
Б. Видовић, Г. Комненић, В. Вујачић, Р. Хорват 

8.  
Тим за спречавање осипања 

ученика из образовног 

система Републике Србије 

С. Шестовић, Д. Ковачевић, Б. Марковић, Г. 

Комненић, Б. Видовић, Ж. Стијеповић, М. 

Драгнић 

9.  Тим за промоцију и углед 

школе 

С. Шестовић, М. Милатовић, Р. Дацић, В. 

Костелац, М. Драгнић, В. Каљевић, 

Нада Перовић- представник родитеља, Тамара 

Вукелић- представник родитеља, Биљана 

Перовић- представник родитеља, Велибор 

Раичевић- представник родитеља 

СТРУЧНИ АКТИВИ 

10.  Стручни актив за Развојно 

планирање 

С. Шестовић, Д. Ковачевић, Б. Марковић, А. 

Ковачевић, В. Вујачић, Н. Перовић (члан Савета 

родитеља), председник Ученичког парламента, 

З. Догнар (члан Школског одбора) 

11.  Стручни актив за развој 

Школског програма 

С. Шестовић, Д. Ковачевић, Б. Марковић, Д. 

Влаховић, В. Каљевић, С. Симићевић 

 

 

VI ГОДИШЊИ ФОНД РЕДОВНЕ И ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ 

 

6.1. I-IV разреда редовне и специјалне наставе 
 

 

Ред. 

бр. 

А. 

ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД 
ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

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

1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

2. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

3. Свет око нас 2   72 2 72 - - - - 

4. Природа и - - - - 2 72 2 72 
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друштво 

5. 
Ликовна 

култура 
1 36 2 72 2 72 2 72 

6. 
Музичка 

култура 
1 36 1 36 1 36 1 36 

7. 
Физичко 

васпитање 
3 108 3 108 3 108 3 108 

8. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

УКУПНО: А 19 684 20 720 20 720 20 720 

Ред. 

бр. 

Б. ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД 
ДРУГИ 

РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 

РАЗРЕД 

ЧЕТВРТИ 

РАЗРЕД 

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

1. 
Верска настава 
/ Грађанско 

васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. 
Чувари 

природе 
1 36 1 36 1 36 1 36 

4. 

Матерњи језик 
са елементима 

националне 

културе – 

Мађарски ј. 

2 72 2 72 2 72 2 72 

5. 

Матерњи језик 

са елементима 

националне 

културе – 

Русински ј. 

2 72 2 72 2 72 2 72 

УКУПНО: Б 2-4* 72-144 2-4* 72-144 2-4* 72-144 2-4* 72-144 

УКУПНО: А+Б 21-24* 
756-

864* 
22-24* 

792-

900* 
22-24* 

792-

864* 
22-24* 

792-

864* 

 

* Број часова за ученике који похађају матерњи језик са елементима националне 

културе. 

6.2. V-VIII разреда редовне наставе 
 

Ред. 

бр. 

А. ОБАВЕЗНИ 
НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД 
ШЕСТИ 
РАЗРЕД 

СЕДМИ 
РАЗРЕД 

ОСМИ РАЗРЕД 

недељ

но 

годиш

ње 

недељ

но 

годиш

ње 

недељ

но 

годиш

ње 

недељ

но 

годиш

ње 

1. Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136 

2. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 
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4. Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

5. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

6. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

7. Физика - - 2 72 2 72 2 68 

8. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

9. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

10. Хемија - - - - 2 72 2 68 

11. Техничко образовање 2 72 2 72 2 72 2 68 

12. Физичко васпитање 2 72 2 72 2 72 2 68 

УКУПНО: А 23 828 24 864 26 936 26 884 

Ред. 

бр. 

Б. ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ РАЗРЕД 
ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 
ОСМИ РАЗРЕД 

недељ

но 

годиш

ње 

недељ

но 

годиш

ње 

недељ

но 

годиш

ње 

недељ

но 

годиш

ње 

1. 
Грађанско васпитање/ 

Верска настава 
1 36 1 36 1 36 1 34 

2. Немачки језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. 
Физичко васпитање – 

изабрани спорт 
1 36 1 36 1 36 1 34 

4. 
Информатика и 

рачунарство 
1 36 1 36 1 36 1 34 

5. 

Матерњи језик са 

елементима националне 

културе – Мађарски ј. 

2 72 2 72 2 72 2 68 

УКУПНО: Б 5-6* 
180-

216* 
5-6* 

180-

252* 
5-6* 

180-

252* 
5-6* 

170-

238* 

УКУПНО: А+Б 28-29* 
1008-

1044* 
29-30* 

1044-

1116* 
31-32* 

1116-

1188* 
31-32* 

1054-

1122* 

 

6.3. V-VIII разреда специјалне наставе 
 

Ред. 

бр. 

А. ОБАВЕЗНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

Неде
љно 

годи
шње 

недељ
но 

годи
шње 

недељ
но 

Годи
шње 

недељ
но 

годи
шње 

1. Српски језик 4 144 4 144 4 144 4 136 

2. Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 

3. 
Природа и 

друштво 
3 108 3 108 4 144 4 136 

4. 
Техничко 

образовање 
4+1 180 4+1 180 4+2 216 4+2 204 

5. Ликовна култура 2 72 2 72 2 72 2 68 

6. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 34 

7. 
Физичко 

васпитање 
3 108 3 108 3 108 3 102 

УКУПНО: А 22 792 22 792 24 864 24 816 

Ред. 

бр. 

В. ИЗБОРНИ 

НАСТАВНИ 

ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 
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ПРЕДМЕТИ Неде

љно 

годи

шње 

недељ

но 

годи

шње 

недељ

но 

Годи

шње 

недељ

но 

годи

шње 

1. 

Верска настава / 

Грађанско 
васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2. 

Физичко 

васпитање – 

изабрани спорт 

1 36 1 36 1 36 1 34 

3. 

Матерњи језик са 

ел. националне 

културе – 

Мађарски језик 

2 72 2 72 2 72 2 68 

4. 
Информатика и 

рачунарство 
1 36 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: В 3-4* 
108-

144 
3-4* 

108-

144 
3-4* 

108-

144 
3-4* 

102-

136 

УКУПНО: А+Б 25-26* 
900-

936* 
25-26* 

900-

936* 
27-28* 

972-

1008* 
27-28* 

918-

952* 

* Број часова за ученике који похађају матерњи језик са елементима националне 

културе. 

6.4. Изборни наставни предмети I-VIII разреда редовне наставе 
 

ИЗБОРНИ 

ПРЕДМЕТИ 

РЕДОВНА НАСТАВА 

I-IV V-VIII 

обавезни изборни 

наставни предмети  

Грађанско васпитање 

Верска настава 

Грађанско васпитање 

Верска настава 

Немачки језик  

Изабрани спорт – Кошарка (V1) 

Изабрани спорт – Одбојка (VI1) 

Изабрани спорт – Кошарка (VI2) 

Изабрани спорт – Кошарка(VII1) 

Изабрани спорт – Кошарка(VII2) 

Изабрани спорт – Кошарка (VIII1) 

изборни наставни 

предмети 

Чувари природе Информатика и рачунарство 

Матерњи језик са елементима 

националне ултуре – Мађарски 

језик 

Матерњи језик са елементима 

националне ултуре – Мађарски језик 

Матерњи језик са елементима 

националне ултуре – Русински 

језик 

Матерњи језик са елементима 

националне ултуре – Русински језик 

 

6.5. Изборни наставни предмети I-VIII разреда специјалне наставе 
 

ИЗБОРНИ 
ПРЕДМЕТИ 

СПЕЦИЈАЛНА НАСТАВА 

I-IV V-VIII 
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обавезни изборни 

наставни 

предмети 

Грађанско васп./Верска 

настава 
Грађанско васп./Верска настава 

Изабрани спорт – Одбојка (V3/ VI2) 

Изабрани спорт – Кошарка (VII2) 

Изабрани спорт – Кошарка (VIII2) 

изборни наставни 

предмети 

Од играчке до рачунара 

 
Матерњи језик са елементима 

националне ултуре – Мађарски језик (V-

VIII) 

Матерњи језик са елементима 

националне ултуре – 

Мађарски језик 

Информатика и рачунарство 

VII ПОДЕЛА НАСТАВНИКА ПО ПРЕДМЕТИМА И ОДЕЉЕНСКО 

СТАРЕШИНСТВО 
 

7.1. Наставници који раде у редовним одељењима од I-IV разреда 
 

 

НАСТАВНИК ОС / ПРЕДМЕТ 
НЕДЕЉ. 

ФОНД 

ГОД. 

ФОНД 

Р
е
д

о
в

н
а

 н
а

ст
а

в
а
 

Милена Драгнић ОС II-1 20 720 

Ружа Дацић ОС II-2 20 720 

Мелита Милатовић ОС IV-1 20 720 

Александра Ковачевић ОС I-1 19 720 

Весна Костелац ОС II-1 20 720 

Даница Влаховић ОС II-2 20 720 

Милена Гајић ОС I-2 19 684 

Милутин Ћирић  енглески језик II, III 8 288 

Јелена Бокан енглески језик I, IV  18 144 

И
зб

о
р

н
а
 н

а
ст

а
в

а
 

Костелац Весна Грађ. в./ Чувари природе 2 72 

Даница Влаховић Грађ. в./ Чувари природе 2 72 

Александра Ковачевић Грађ. в./ Чувари природе 2 72 

Милена Гајић Грађ. в./ Чувари природе 2 72 

Милена Драгнић Грађ. в./ Чувари природе 2 72 

Милатовић Мелита Грађ. в./ Чувари природе 2 72 

Ружа Дацић Грађ. в./ Чувари природе 2 72 

Хорват Рожика мађарски језик I-IV 2 72 

Славица Мали русински језик I -VIII 2 72 

Милан Живанчевић Верон.-првославни 

катехизис 
1 36 

Алексеј Худак Гркокатолички вјеронаук 1 36 
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Ф
а
к

у
л

т
а
т
и

в
н

а
 

н
а
с
т
а
в

а
 

Костелац Весна и Милатовић 
Мелита 

Ликовна секција 1 36 

Даница Влаховић, 

Александра Ковачевић 
Млади математичари 1 36 

Милена Гајић Музичка 1 36 

Милена Драгнић и Ружа 

Дацић 
Драмско-рецитаторска 1 36 

 

7.2. Наставници који раде у редовним одељењима од V-VIII  разреда 

 

 НАСТАВНИК 
ОДЕЉ. 

СТАР. 

НАСТ. 

ПРЕД. 

РАЗ. 

ОДЕЉ. 

НЕДЕЉ. 

ФОНД 

ГОД. 

ФОНД 

Р
е
д

о
в

н
а

 н
а

ст
а

в
а
 

Ујфалуши 

Меланија 
 

Српски 

Језик 

 

VI-1, VI-2, 

VII-1, VII-2 

 

16 

 

 

576 

 

 

Маја Ускоковић  
Српски 

 

V-1; VIII-1 

 

8 

 

 

280 

 

 

Јасмина 

Калуђеровић 
 Матем. 

V-1; VIII-1 
8 280 

Гордана Станковић VI-1 Матем. 

VI-1, VI-2, 

VII-1, VII-2 

 

 

16 576 

Јелена Бокан / 
Енг. 

језик 

V-1, 

VI-1, VI-2, 

VII-1, VII-2 

VIII-1 

12 428 

Александар 

Војиновић 
 Физика 

VIII-1 
2 68 

Ивана Сремачки  Физика 
VI-1, VI-2, 
VII-1, VII-2 

 

 288 

Девић 

Драгана 

VI-2 

 

 

Биолог. 

V-1 

VI-1 
VI-2 

VII-1 

VII-2 

VIII-1 

12 428 

Хемија 

VII-1 

VII-2 

VIII-1 

6 212 

Каљевић  

Владимир 
VII-2 

 
Истор. 

V-1 

VI-1 
VI-2 

VII-1 

VII-2 

VIII-1 

11 392 

Срђан Радојчић VIII-1 Геогр. V-1 10 356 
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 НАСТАВНИК 
ОДЕЉ. 

СТАР. 

НАСТ. 

ПРЕД. 

РАЗ. 

ОДЕЉ. 

НЕДЕЉ. 

ФОНД 

ГОД. 

ФОНД 

V-2 

VI-1 

VI-2 

VII-1 

VIII-1 

Драгана Ристић  
Муз. 

Култ. 

VI-1 

VI-2 

VII-1 

VII-2 

4 144 

Касаш Ева  
Муз. 

Култ. 

VIII-1 
1 34 

Дубравка Буркерт  
Муз. 

Култ. 

V-1 

 

 

2 72 

Вујачић Вида VI-1 TO 

V-1 
VI-1 

VI-2 

VII-1 

VII-2 

VIII-1 

12 428 

Перуновић 

Тања 
 

Лик. 

Култ. 

V-1 

VI-1 

VI-2 

VII-1 

VII-2 

VIII-1 

7 250 

Кулић Душан  
Физ. 

Васп. 

V-1 

VI-1 

VI-2 

VII-1 

VII-2 

VIII-1 

12 428 

И
зб

о
р

н
а
 н

а
ст

а
в

а
 

Меланија 

Ујфалуши 
 

Грађан. 

васпит. 

VI-1/VI-2 

VII-1/ VII-2 

 

2 72 

Маја Ускоковић  
Грађан. 

васпит. 

V1 

VIII-1 

 

2 72 

Милан 

Живанчевић 
 

Веронаука-

православни 

катехизис 

V 

VI-1/VI-2 

VII-1/ VII-1 

2 72 

Љиљана Јањић  
Нем. 

језик 

VI-1 

VI-2 
4 144 

Емина Везмар 
Гајдош 

 
Нем. 
језик 

V-1 

VII-1 
VII-2 

VIII-1 

8 318 

Кулић Душан  Изборни спорт V-1 6 214 
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 НАСТАВНИК 
ОДЕЉ. 

СТАР. 

НАСТ. 

ПРЕД. 

РАЗ. 

ОДЕЉ. 

НЕДЕЉ. 

ФОНД 

ГОД. 

ФОНД 

V-2 

VI-1 

VI-2 

VII-1 

VIII-1 

Бранко Видовић 
VII-1 

 

Информат. и 

рачунар. 

V-1 

VI-1 

VI-2 

VII-1 

VII-2 

VIII-1 

6 214 

Славица Мали  Русински језик I-VIII 2 72 

Хорват Рожика  Мађарски језик V-VIII 2 72 

Ф
а

к
у

л
т
а

т
и

в
н

а
 н

а
ст

а
в

а
 

Ујфалуши 

Меланија 
 Литерарна с. V-VII 1 

36 

 

Јелена Павићевић  English club V-VIII 1 36 

Видовић Бранислав  
Информатичка 

секција 
V-VIII 1 36 

Перуновић Тања  Ликовна секција V-VIII 1 36 

Кулић Душан  Шаховска секција V-VIII 1 36 

Вујачић Вида  ПО VIII 1 36 

Дубравка Буркерт  
Млади 

композитори 
V и VIII 1  

Драгана Ристић  Музичка секција VI и VII 1 36 

Хорват Рожика  ПО VII 1 36 

 

7.3. Наставници који раде у специјалним одељењима од I-IV разреда 

 

 НАСТАВНИК 
ОДЕЉ 

СТАР. 

НАСТ. 

ПРЕД. 

РАЗ. 

ОДЕЉ. 

НЕДЕЉ. 

ФОНД 

ГОД. 

ФОНД 

Р
е
д
о
в

н
а
 н

а
ст

. 

Светлан Симићевић  IV-2 Раз. наст. IV-2 20 720 

Габриела Комненић II3/III-3 Раз. наст. I3/II-3 16 720 

Јелена Михајловић 
 Логопедске 

вежбе 
I-IV 14 504 

И
зб

о
р

н
а
 

н
а
с
т
а
в

а
 

Габриела Комненић  Грађнско в. II3/III-3 1 36 

Светлана Симићевић  Грађнско в. IV-2 1 36 

Габриела Комненић  
Од играчке до 

рачунара 
II3/III-3 1 36 

Светлана Симићевић  
Од играчке до 

рачунара 
IV-2 1 36 
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 НАСТАВНИК 
ОДЕЉ 

СТАР. 

НАСТ. 

ПРЕД. 

РАЗ. 

ОДЕЉ. 

НЕДЕЉ. 

ФОНД 

ГОД. 

ФОНД 

Рожа Хорват  
Мађарски 
језик 

I-IV 2 72 

Ф
.н

а
ст

а
в

а
 

Габриела Комненић 

и Светлана 

Симићевић 

 
Ликовна 

секција 
II-IV 1 36 

  
 

7.4. Наставници који раде у специјалним одељењима од V-VIII разреда 

 

 

НАСТАВНИК 

ОДЕ

Љ 

СТАР. 

НАСТ. 

ПРЕД. 

РАЗ. 

ОДЕЉ. 

НЕДЕЉ

. 

ФОНД 

ГОД. 

ФОНД 

 

Жељана Стијеповић  

Српски 

језик 
 

V/VI 

VII/VIII 
8 288 

Тaња Перуновић  

Ликовна 

култура 

V/VI 

VII/VIII 4 144 

Практичан 

рад 

VII/VIII 
2 72 

Рожа Хорват 
V/VI 

 

Музичка 

култура 

V/VI 

VII/VIII 
2 72 

ТО V/VI 

 
4 144 

ПД 

 

VII/VIII 
4 144 

Практичан 

рад 

V/VI 

 
1 36 

Сандра Самарџић 

Рогановић 

VII/VII

I 
Математика 

V/VI 

VII/VIII 
8 288 

Девић Драгана  ПД V/VI 3 108 

Вида Вујачић  ТО VII/VIII 4 144 

Рахман Владимир 
 Физичко 

васпитање 
V/VI 

VII/VIII 
6 216 

Јелена Михајловић 
 Логопедске 

вежбе 
V-VIII 8 288 

И
зб

о
р

н

а
 

н
а

ст
а

в
а
 

 

Жељана Стијеповић 
 Грађанско 

васпитање 

V-3/VI-3 

 
1 36 

Видовић Бранко 
 Информат. и 

рачунар. 
V/VI 

VII/VIII 
2 72 
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НАСТАВНИК 

ОДЕ

Љ 

СТАР. 

НАСТ. 

ПРЕД. 

РАЗ. 

ОДЕЉ. 

НЕДЕЉ

. 

ФОНД 

ГОД. 

ФОНД 

Душан Кулић 
 Изабрани 

спорт 
V/VI 

VII/VIII 
2 72 

Рожа Хорват 

 Мађарски 

језик 

V/VI 

VII/VIII 
2 72 

Грађанско 

васпитање 

VII/VIII 
1 36 

Ф
а

к
у
л

т
а
т
и

в

н
а

 н
а

ст
а

в
а
 Владимир Рахман 

 Спорт за све V-VIII 
1 36 

Жељана Стијеповић 

С.С.Рогановић  

 Драмска 

секција 
V-VIII 1 36 

Рожа Хорват 
 Техничка 

секција 
V-VIII 1 36 

      

 

Напомена:  

 Због условљености термина за коришћење спортске хале, као и због 

наставника који раде у више школе, принуђени смо да вршимо измене распореда. 

 Редовно ажурирани распореди обавезне наставе, додатне, допунске, 

слободних активности, као и распореди сарадње са родитељима, распоред 

дежурства наставника и распоред писмених и контролних задатака, налазе се 

објављени на сајту школе, као и на видним местима у холу. Такође постоје и у 

зборници и у канцеларији директора.  



ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ ВРБАС 
 

7.5. Четрдесеточасовна радна недеља 
7.5.7.5 40 часовна 

недеља 
Непосредни рад недељно 
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о
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о
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 М. Драгнић 20 / 1 1 1 1 / / / / 4 10 1 1 / 1 1 / 1 / / 1 / 6 40 

 Р. Зукић 20 / 1 1 1 1 / / / / 4 10 1 1 / 1 1 / 1 / / 1 / 6 40 

1.  М. Милатовић 20 1 1 1 1 / / / / / 4 10 1 1 / 1 1 / 1 / / 1 / 6 40 

 А. Ковачевић 19 / 1 1 1 1 / 1 / / 5 10 1 1 / 1 1 / 1 / / 1 / 6 40 

 В. Костелац 20 / 1 1 1 1 / / / / 4 10 1 1 / 1 1 / 1 / / 1 / 6 40 

 Д. Влаховић 20 / 1 1 1 1 / / / / 4 10 1 1 / 1 1 / 1 / / 1 / 6 40 

 М. Гајић 19 / 1 1 1 1 / 1 / / 5 10 1 1 / 1 1 / 1 / / 1 / 6 40 

 Г. Комненић 20 / 1 1 1 / / 1 / / 4 10 1 1 / 1 1 / 1 / / 1 / 6 40 

 С. Симићевић 20 / 1 1 1 / / 1 / / 4 10 1 1 / 1 1 / 1 / / 1 / 6 40 

 В. Вујачић 16 / / 1 1 / / 1 / / 3 8 1 1 / / 1 1 1 / / / / 5 32 

 В. Каљевић 11 0.5 0.5 / 1 / 0.5 / / / 2.5 5 1 / / / 0.5 / / / / / / 2 20 

 Р. Хорват 20 / / 2 1 / / 1 / / 4 10 1 1 / 1 1 1 1 / / / / 6 40 

 Б. Видовић 8 / / 1 1 / / / / 15 17 9 1 1 / / / / / / / / / 2 36 

 С. Самарџић 8 / 0.5 0.5 1 / / / / / 2 4 1 / / / 1 / / / / / / 2 16 

 С. Радојчић 11 0,5 1 / / / 0.5 / / / 2 5 1 1 / 1 / / 1 / / / / 4 22 



ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ ВРБАС 
 

 

 

41 

ГОДИШЊИ ПЛАН ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

7.5.7.5 40 часовна 

недеља 
Непосредни рад недељно 
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Остали послови недељно 
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о
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 Ж. Стијеповић 9 / 1 1 / / 1 / / / 3 4 1 / / / 1 / / / / / / 2 18 

 Д. Девић 21 1 1 / 1 / 1 / / / 4 10 1 1 1 / 1 / 1 / / / / 5 40 

 М. Ујфалуши 18 1 1 1 / / / / / / 3 11 / 1 1 1 / / 1 1 / 1 1 7 39 

 Т. Перуновић 13 1 / 1 / / / / / / 2 6 / 1 1 1 / / 1 / / 1 / 5 26 

 М. Ускоковић 11 0.5 0.5 / 1 / 1 / / / 3 6 / 1 / 1 / / 1 / / 1 / 4 24 

 Ј. Павићевић 18 1 2 1 / / / / / / 4 10 1 1 / 1 1 / 1 / / 1 1 6 39 

 Љ. Јањић 4 0.5 0.5 / / / / / / / 1 2 / / / / / / 1 / / / / / 8 

 Е: Везмар Г. 8 1 1 / / / / / / / 2 4 / / / 1 / / 1 / / / / 2 16 

 Д. Ристић 4 / / 1 / / / / / / 1 2 / / / / / / / / / 1 / 1 8 

 Д. Буркерт 2 / / 1 / / / / / / 1 1 / / / / / / / / / / / / 4 

 Е. Касаш 1 0.5 / / / / / / / / 0.5 0.5 / / / / / / / / / / / / 2 

 А. Војиновић 2 / 0.5 / / / 0.5 / / / 1 1 / / / / / / / / / / / / 4 

 И. Сремачки 8 0.5 0.5 / / / 1 / / / 2 4 1 / / / / / 1 / / / / / 16 

 Ј. Калуђеровић 8 0.5 1 / / / 1 / / / 2.5 5 1 / / / / / 1 / / / / / 17.5 
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7.5.7.5 40 часовна 
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 Ј. Живковић 16 1 1 / 1 / / / / / 3 10 1 1 / 1 1 / 1 / / / 1 6 35 

 В. Рахман 6 / / 1 / / / 1 / / 1 3 / / / / / / 1 / / / / 1 12 

 Д. Кулић 20 1 / 1 / / / 2 / / 4 10 / 1 1 1 / / / / / / 3 6 40 

 М. Ћирић 8 1 1 / / / / / / / 2 4 1 / / / / / 1 / / / / 2 16 

 А. Худак 1 / / / / / / / / / / 1 / / / / / / / / / / / / 2 

 М. Живанчевић 5 / / / / / / / / / / 3 / / / / / 1 / / / 1 / 2 10 

 С. Мали 2 1 / / / / / / / / 1 1 / / / / / / / / / / / / 4 

 Ј. Михајловић 22 / / / / / / / 2 / 2 10 1 1 / 1 1 / 1 / / / 1 6 40 

 О. Рогановић / / / / / / / / / / 30 10 / / / / / / / / / / / / 40 

 Д. Ковачевић 30 / / / / / / / / / / 10 / / / / / / / / / / / / 40 

 Б. Марковић 30 / / / / / / / / / / 10 / / / / / / / / / / / / 40 
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VIII ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

8.1. Педагошки колегијум 

Педагошки колегијум чине председници одељенских већа и стручних већа 

из области предмета. Педагошким колегијумом председава директор школе. 

Педагошки колегијум разматра питања у вези организације наставе, 

унапређивања васпитно-образовног рада, остваривања плана и програма. 

 

- Славица Шестовић- директор 

- Мелита Милатовић- актив учитеља 

- Меланија Ујфалуши- актив језика записничар 

- Стеван Ференц- актив друштвене групе предмета 

- Вида Вујачић- актив природних наука 

- Тања Перуновић- актив уметности 

- Душан Кулић- актив физичког 

- Јелена Михајловић- актив дефектолога 

- Драгана Ковачевић- педагог 

- Биљана Марковић- психолог 

- Александра Ковачевић- актив за развојно планирање 

- Даница Влаховић- актив за развој за школског програма 
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САДРЖАЈ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

-Извештај о раду Педагошког колегијума школске 2015/16. 

-Усвајање плана и програма Педагошког колегијума за 2016/17. 

-Извештај о раду директора за шк.2015/16. 

-Разматрање Школског програма 

-Разматрање Годишњег плана рада 

-Упознавање са организацијом образовно-васпитног рада: редовне наставе, ваннаставних активности, 

изборних предмета, дежурство наставника, безбедност ученика, екскурзија, излети, посете, настава у природи 

и обележавање значајнијих датума; 

-Предлог плана стручног усавршавања 

- План (распоред) сарадње предметних наставника са родитељима 

септембар-октобар чланови 

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог периода са посебним освртом на први 
и пети разред; 

-Анализа реализације наставног плана и програма редовне наставе, ваннаставне активности и изборних 

предмета 

- Анализа реализације плана Тима за инклузију 

- Анализа индивидуално образовних планова 

- Усвајање израђених ИОП-а и доношење одлука о даљој примени и изменама ИОП-а или престанку потребе 

за њим 

 
 

 

 

 

октобар-новембар 

чланови 

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта  

-Анализа реализације наставног плана и програма; 

-Анализа садржаја Развојног плана; 

-Анализа плана Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 

- Извештај о раду директора 
- Усвајање израђених ИОП-а и доношење одлука о даљој примени и изменама ИОП-а или престанку потребе 

за њим 

новембар-јануар чланови 

-Договор о припреми за завршни испит и упис у средње школе; 

-Организација такмичења; 

-Анализа рада стручних органа; 

-Анализа рада секција и предлози за унапређење рада 

- Усвајање израђених ИОП-а и доношење одлука о даљој примени и изменама ИОП-а или престанку потребе 

за њим 

фебруар-март чланови 

-Анализа успеха и дисциплине ученика на крају трећег класификационог периода;  

-Анализа реализације наставног плана и програма; 
април-мај чланови 
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-Припрема за израду извештаја о раду школе; 

Преглед постигнућа ученика на такмичењима 

-Анализа успеха и дисциплине ученика осмог разреда;  

-Анализа успеха и дисциплине ученика од 2. до 7. разреда;  

-Анализа реализације наставног плана и програма; 

-Анализа реализације сарадње са родитељима; 

-Преглед учешћа наставника на семинарима; 

-Евалуација стручног усавршавања; 

-Планирање стручног усавршавања за следећу школску годину; 

-Анализа ефеката унапређивања наставе (НТЦ систем учења, коришћење ММ учионице у наставном раду); 
-Договор око израде Годишњег плана рада 

- Усвајање израђених ИОП-а и доношење одлука о даљој примени и изменама ИОП-а или престанку потребе 

за њим 

јун чланови 

-Анализа остварених резултата са завршног испита; 

-Анализа реализације садржаја Развојног плана; 

-Анализа реализације плана Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања; 

-Анализа реализације плана Тима за инклузију; 

-Анализа рада стручних органа; 

-Анализа резултата извештаја за самовредновање рада школе 

-Анализа стручног усавршавања 

јун-јул чланови 

-Предлози за унапређивање рада школе за наредну школску годину;  

-Планирање педагошко – инструктивног рада (увида и надзора); праћење и унапређивање квалитета образовно 

– васпитног рада; 
-Предлог акредитованих, уже стручних семинара од стране стручних већа; 

-Израда Плана стручног усавршавања наставног особља; 

-Израда плана рада Педагошког колегијума за следећу годину 

август  чланови 
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8.2 Наставничко веће 
САДРЖАЈ РАДА  ИЗВРШИЛАЦ ВРЕМЕ 

1. Извештај директора о раду школе 

2. Извештај директора о раду директора 

3. Упознавање чланова Наставничког већа са 

Годишњим планом рада школе  за школску 

2016/2017. годину 
4. Обука и реализација пројекта Спречавање 

осипања ученика  из образовног система 

Републике Србије 

5. Упознавање чланова Наставничког већа са 

извештајима и правилницима ( о наставном плану 

и програму, оцењивању, сарадњи са 

родтељима…) 

6. Упознавање чланова Наставничког већа са 

плановима стручних тимова 

7. Идентификација ученика за допунску и додатну 

наставу 
8. Разматрање планова рада Одељењских и 

Наставничких већа 

9. Организација екскурзија и излета 

10. Организација и рад са друштвеним 

организацијама 

Директор, 

стручни 

сарадници 

Септембар 

1. Анализа реализације пројекта пројекта 

Спречавање осипања из образовног система 

Републике Србије 

2. Утврђивање облика сарадње са родитељима 

3. Заузимање јединствених ставова према 

правилима понашања – како и у којој мери се 

поштује кућни ред школе 

4. Организација Дана школе 
5. Интерни семинар 

Директор, 

стручни 

сарадници, 

наставници 

 

Октобар 

 

 

1. Анализа реализације пројекта пројекта 

Спречавање осипања из образовног система 

Републике Србије 

2. Утврђивање резултата рада и дисциплине 

ученика на крају првог квартала 

3. Предавање у вези семинара 

4. Извештај директора школе о Ценусу од стране 

Школске управе 

5. Стручно усавршавање 

6. Извештај Комисије о припремама за 

обележавање Дана школе 

Директор, 

стручни 

сарадници, 

наставници 

Новембар 

1. Анализа реализације пројекта пројекта 
Спречавање осипања из образовног система 

Републике Србије 

2. Остваривање Месечних и Годишњег плана рада 

школе 

3. Анализа реализације планираног фонда часова 

4. Остваривање појединих програма рада 

(унапређивање наставног рада, стручног 

усавршавања и сл.) 

5. Анализа рада стручних актива 

6. Анализа рада одељењских старешина 

7. Утврђивање резултата рада и дисциплине 

ученика на крају првог полугодишта 
8. Анализа реализације рада са родитељима и 

локалном самоуправом 

Директор, 
стручни 

сарадници, 

наставници 

Децембар 
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1. Организација прославе школске славе 

2. Обавештење о календару школских такмичења 

3. Преглед и анализа Месечних планова 

4. Преглед и анализа Дневника рада и осталих 

облика активности 

Директор, 

стручни 

сарадници, 

наставници 

 

 

Јануар 

1. Анализа успешности сарадње родитеља и школе Директор, 

стручни 

сарадници 

 

Фебруар 

1. Утврђивање резултата рада и дисциплине 

ученика на крају трећег квартала 

2. Анализа кадровских услова рада 

3. Анализа резултата школских такмичења 

4. Разматрање избора уџбеника за наредну школску 

годину 

Директор, 

стручни 

сарадници, 

наставници 

Март 

1. Организација екскурзија и излета 

2. Анализа реализације програма културне и јавне 
делатности школе 

 

Директор, 

стручни 

сарадници 

Април 

1. Припреме за крај наставе ученика осмих разреда Директор, 

стручни 

сарадници, 

наставници 

Мај 

1.1. Анализа резултата рада и дисциплине ученика 

осмих разреда 

1.2. Анализа реализације рекреативне наставе, 

посета и екскурзија 

1.3. Анализа резултата рада и дисциплине од првог 

до осмог разреда 

1.4. Остваривање Годишњег програма рада 

1.5. Анализа извештаја рада Тимова 

Директор, 

стручни 

сарадници, 

наставници 

Јун  

(2 седнице) 

1.1 Организација припремног рада поправних 

испита 

1.2 Организација поправних испита 

1.3 Задужења наставника 
1.4 Подела наставних часова на наставнике 

1.5 Разредна старешинства 

1.6 Одређивање смена 

1.7 Пријем првака 

1.8 Утврђивање резултата рада и дисциплине 

ученика на крају школске године 

1.9 Извештај о реализацији Годишњег плана рада 

за школску 2016/2017. годину 

1.10 Анализа календара рада за наредну школску 

годину 

1.11 Разматрање     нацрта Годишњег плана рада 
школе 

1.12 Задужења за Дневнике осталих облика 

активности 

1.13 Договор о одржавању родитељских састанака 

Директор, 

стручни 

сарадници, 

наставници 

Август  

2 седнице) 

 
 

 



ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ ВРБАС 
 

 

 

48 

ГОДИШЊИ ПЛАН ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

 



ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ ВРБАС 
 

8.3. Одељењска већа 

 
Област Садржај рада Време 

 

 

Праћење и унапређивање ОВ рада 

- корелација наставних садржаја појединих наставних предмета, 

- оцењивање: критеријуми и усклађеност, 

- координирање рада свих наставника у циљу подизања квалитета и квантитета ученика за 

самостално учење, 

IX 

XI, III 

Током године 

 

 

Сагледавање рада ученика 

- разматрање резултата рада ученика: похваљивање и васпитно-дисциплинске мере, 

- оцењивање владања, 

- анализа васпитног рада оделења, 

врсте активности и ниво ангажованости ученика 

XII 

 

 

IV, VI 

 

 

 

Сарадња са родитељима 

- планирање индивидуалних разговора са родитељима, 

- планирање разговора родитеља и предметних наставника, 

- договор о родитељским састанцима, 

анализа сарадње са родитељима и мере за њено унапређење 

IX, I 

 

 
 

Анализа реализације 

- редовне наставе, 

- остваривања циљева, задатака ОВ рада, 
- слободних активности, 

- допунског ОВ рада, 

- додатног рада, 

- програма рада ОВ 

XI, I 

 
 

IV, VI 

 

 

 

 

Планирање и програмирање рада 

- програмирање унапређивања васпитног рада оделења, 

- план, допунског, додатног ОВ рада и слободних активности 

- план културних активности,  

- план екскурзија и излета,  

- програм рада оделењског већа 

 

 

 

VIII 
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8.4. Стручна већа из области предмета 
 

ОСНОВНИ ЗАДАЦИ У РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

Планирање и програмирање рада стручних већа 

- Израда годишњег плана и програма (припрема, израда, усвајање) 

- Израда месечних планова и програма 

- Непосредно планирање и програмирање васпитно-образовног рада 

Организационо – техничка питања 

- Договор о времену одржавања састанака, писмених и контролних 

задатака 

- Набавка учила и њихово одржавање 

Реализација образовно-васпитног рада 

1. Редовна настава 

- Утврђивање критеријума оцењивања 

- Разрада образовних циљева и задатака о нивоу знања ученика 

- Утврђивање образовних стандарда за поједине категорије ученика 

(просечне, оне који заостају, обдарене) 

2.Избор облика и метода рада 

- Осмишљавање структуре часа 

- Проналажење мотивационих поступака за постизање бољих 

- васпитних и образовних резултата 

- Откривање узрока неуспеха ученика и разлика међу професорима у 

истим одељењима сродних предмета 

- Анализа периодичних резултата рада 

- Коришћење мултимедијалне учионице према договору 

Додатна настава 

- Дефинисање критеријума за индентификовање обдарених ученика 

- Дидактичко-методичко осмишљавање рада са обдареним ученицима 

- Утврђивање критеријума за тестове и контролне задатке 

Допунска настава 

- Утврђивање индикатора за откривање неуспеха код појединих предмета 

- (дијагностицирање неуспеха) 

- Дидактичко-методичко осмишљавање допунског рада 

- Израда образовних стандарда које могу да постигну одређени ученици 



ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ ВРБАС 
 

 

 

51 

ГОДИШЊИ ПЛАН ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

- Избор облика и метода рада који одговарају овим ученицима 

- Праћење емоционалног и социјалног развоја неуспешних ученика 

Слободне активности 

- Утврђивање критеријума за избор ученика у секције 

- Упознавање ученика са програмом секција 

- Дидактичко-методичко осмишљавање рада 

- Остваривање сарадње са другим активима, стручним сарадницима и сл. 

- Сарадња са другим стручним већима 

- Утврђивање корелације међу сродним садржајима програма 

- Усклађивање распореда одржавања писмених задатака вежби и сл. 

- Договарање о заједничком програму стручног усавршавања 

- Сарадња са стручним сарадницима 

- Сарадња са стручним друштвима и факултетима 

Стручно усавршавање 

- Уже стручно усавршавање 

- Обрада тема везаних за струку или наставни предмет 

- Дидактичко-методичко усавршавање 

- Психолошко-педагошко усавршавање 

Аналитичко истраживачки рад 

- Истраживање неуспеха у савлађивању школског градива 

- Испитивање ефикасности појединих облика и метода рада 

- Организовање огледних часова и коришћење мултимедијалне учионице 

Праћење резултата рада стручних већа 

- Израда инструмената 

- Израда периодичних извештаја 

- Давање критичних осврта на рад стручних већа и предлагање мера за 

унапређивање њихове програмске оријентације. 
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8.4.1 Језик, књижевност и комуникација 

 

Задаци актива ће се остварити кроз седнице консултације и договоре а 

основна сврха је правилно и благовремено планирање и реализација образовно-

васпитног рада, међусобна помоћ у реализацији програмских садржаја и размена 

искуства. На седницама актива значајно место ће имати избор ученика за 

допунски и додатни рад, слободне активности. Једно од основних питања који ће 

доминирати у раду током целе године и којим ће се стручни актив посебно бавити 

је диференцијални облик рада са ученицима. 

Чланови актива су: Меланија Ујфалуши, професор српског језика, Тамара 

Вучетић, професор српског језика, ……, професор енглеског језика, Анкица 

Станишић  професор немачког језика, Рожика Хорват, наставник разредне наставе 

(мађарски језик), Славица Мали, професор русинског језика и Јелена Матовић   , 

професор енглеског језика. 

 

САДРЖАЈ 

 

 

АКТИВНОСТИ 

 

 

НОСИОЦИ И 

САРАДНИЦИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

1. Формирање и 

вођење секција 

 

Доношење плана  рада 

стручног актива 

 
Договор о броју 

седница, времену  

одржавања  

 
Унапређивање 

сарадње и 

координација са 
другим активима 

Чланови  стручног 

актива 

 
    

август 

 

 
август 

 

 

 
 

септембар, октобар 

 

 

2. Планирање и 

извођење редовне, 

додатне и допунске 

наставе 

 

Договор о начину 

планирања ОВ рада 
 

Утврђивање 

организације и 

реализација допунског 
рада са ученицима  

који  заостају у 

савлађивању градива 
 

Организација  додатне 

наставе 

 Предметни 

наставници 
 

    

септембар  

 
 

 

октобар-јун 

 
 

 

 
 

 

октобар 
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3. Унапређивање ОВ 

процеса 

 

Уједначавање 
критеријума у 

настави, примена  

поузданих 

инструмената 
 

Корелација наставних 

садржаја 
 

Примена савремене  

наставне технологије  
 

Утврђивање начина 

подстицања ученика  

у циљу  побољшања 
мотивисаности за 

школство 

 

 
Чланови стручног 

актива 

    

 

Септембар-октобар 
 

 

 

 
септембар -октобар 

 

 
новембар 

 

 
 

јануар 

 

4. Стручно 

усавршавање 

наставника 

 

 
 

 

 

 
Међусобна размена  

искуства 

 

Решавање актуелних 
наставно- васпитних 

проблема 

 
Угледни часови 

 
 

Чланови стручног 

актива 

    
 

 

 
Септембар - јун 

 

 

у току године 
 

 

 
у току  године 

5. Подношење 

извештаја о раду 

Писмени извештај о 
раду на крају школске  

године 

Руководилац актива 
 

август 
 

 

 

 

 

 

8.4.2 Математика, природне науке и технологија  
 

Месец Садржај рада Извршиоци 



ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ ВРБАС 
 

 

 

54 

ГОДИШЊИ ПЛАН ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

с
е
п

т
ем

б
а
р

 

 

1. Избор руководиоца  и записничара  актива  

 

2.  Усвајање плана  и програма   рада актива    

 

3. Разматрање плана и програма унапређења васпитно-  образовног  

рада актива ( коришћење мултимедијалне учионице, договор око 

допунске и додатне настава, ваннаставних активности, секција...)  

 
4. Координација и корелација програмских садржаја у  оквиру 

различитих предмета (математика-хемија, хемија- биологија, хемија- 

физика) 

 

5. Договор о начину рада и вођењу евиденције о стручном 

усавршавању наставника чланова актива 

 

6. Упознавање наставника актива о активностима стручног актива за 

развој школског програма  

 

7. Упознавање наставника актива о активностима и раду педагошког 
колегијума 

 

Руководилац 

и чланови 

актива  

 

 

о
к

т
о

б
а

р
 

 

8. Организовање допунске и додатне  наставе и договор   о реализацији 

исте, утврђивање мера индивидуализације и индивидуалног 

оперативног плана(ИОП-а) за ученике за које се утврди таква потреба у 

сарадњи са ПП-службом у циљу спровођења инклузивног образовања 

 

9.Усклађивање критеријума оцењивања у настави као и васпитног 

деловања( изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских мера 

уколико се укаже потреба, уз обавезну сарадњу са родитељима),  

примена поузданих инструмената у оцењивању усвојених знања, 

развијање стимулативних и подстицајних  ефеката код ученика, 

имплементирање образовних стандарда и разматрање могућности 
њихог спровођења кроз различите предмете  

 

10. Планирање и набавка наставних средстава и учила 

 

11. Разматрање потреба и могућности учешћа чланова актива на 

семинарима и предавањима намењених стручном усавршавању 

 

12. Дискусија и размена искустава начина писања припрема, размена 

истих у циљу што разноврснијег методичког приступа извођења 

наставе  

 

 

 

Руководилац 

и чланови 

актива  

 

 

 

н
о
в

ем
б
а
р

 

 
13. Утврђивање резултата рада наставника чланова актива  

 

14. Разматрање и решавање актуелних-текућих потреба и проблема у 

наставно- васпитном раду  

 

 
Руководилац 

и чланови 

актива  
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д
е
ц

ем
б
а
р

 

 

15 Анализа рада актива у првом полугодишту и предлози за 

превазилажење евентуалих недостадака у досадашњем раду 

 

16. Планирање и организовање часова  допунске наставе по 

предметима,  у  току зимског распуста,  за ученике који нису савладали 

до сада наставно градиво предвиђено планом и програмом за текућу 

шк. годину (математика, физика, хемија, биологија)   

 
 

 

 

Руководилац 

и чланови 

актива  

 

 

ја
н

у
а
р

 

 

17. Организовање часова додатне наставе за  припрему ученика за 

школска и општинска такмичења у току зимског распуста и након 

истог, из предмета: математика, физика, хемија, биологија. техничко и 

инфор. образовање, информатика и рачунарство    

 

 

 

Руководилац 

и чланови 

актива  
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ф
е
б
р

у
а
р

 

 

18.Организовање часова додатне наставе, и појачана  припрема 

ученика за  општинска, и више нивое такмичења. 

 

19. Анализа учинка досадашњих инклузивних мера  

 

20. Договор о начину и времену спровођења припремне наставе за 

завршни испит из математике, биологије, хемије, физике 

 

Руководилац 

и чланови 

актива  

 

 

 

 

м
а

р
т
/а

п
р

и
л

 

 

21.Оцена оствареног успеха ученика на општинским и окружним 
такмичењима по предметима ( остварени резултати и пласмани). 

 

22. Планиран обилазак хемијске лабораторије, као и машинске 

радионице у ССШ „4.јули“ у Врбасу 

 

23. Анализа реализације постављених циљева и задатака у оквиру 

плана и програма рада  чланова актива природне групе предмета 

текуће школске године  

 

24. Извођење огледног часа у циљу размене искустава и стручног 

усавршавања у оквиру установе 
 

25. Посета ПМФ- у Новом Саду, департману за биологију,  поводом 

манифестације „Ноћ биологије“  

 

 

Руководилац 
и чланови 

актива  

 

 

м
а

ј/
ју

н
 

 

26.Посета Пољопривредној школи у Футогу, као део сарадње са истом, 

а у циљу презентације струковне школе у оквиру професионалне 

оријентације, посета гимназији „Жарко Зрењанин“ у Врбасу 

 

27.Анализа и оцена  свеукупних резултата рада у оквиру наставе и 

ваннаставних активности на крају школске год.   

 

28. Подношење годишњег извештаја о раду актива на крају  шк. 
2016./17. 

 

29. Договор о садржају плана и програма актива за наредну школску  

годину и израда истог ( допуне и измене)  

 

 

Руководилац 

и чланови 

актива  

 

 

 

 

8.4.3 Друштвене науке 

1. Владимир Каљевић, професор историје, координатор 

2. Стеван Ференц, нставник географије 

 
Време реализације Садржај (активности) Носиоци активности 
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Септембар -подела задужења за текућу 

школску годину 

-идентификовање ученика за 

допунску,додатну наставу и 

слободне активности 

-набавка наставних средстава 

-распоред писмених,контролних 

задатака,усклађивање планова 

-примена стандарда у настави 
(присутност овог параметра у 

плановимa 

-оба члана актива 

Октобар -мала матура информисање и 

конципирање планова за 

припрему ученика 

-дискусија:коришћење савремених 
средстава за учење 

 - Обележавање Дана књиге 

-оба члана актива 

- 

 

Новембар -анализа успеха у настави 

-предузимање мера за побољшање 

успеха ученика 

-дискусија:коришћење активних 

метода наставе 

- мултидициплинарни час 

историје са школом у Никшићу 

 

-оба члана актива 

- наставник историје 

Владимир Каљевић 

Децембар -организовање допунске наставе 

-предлог мера за унапређивање  

успеха 
 

-оба члана актива 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Јануар -учешће у прослави дана Светог 

Саве 

-анализа посећености 

допунске,додатне наставе и 

слободних активности 
-Географија – угледни час 

- анализа угледног часа 

-оба члана актива 

- наставник географије 

Стеван Ференц 

 

 
 

 

 

Фебруар -организација школских 

такмичења 

-резултати са школских 

такмичења 

 

-оба члана актива 

 

Март -Учешће на општинским 

такмичењима 

-оба члана актива 
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-анализа успеха на општинским 

такмичењима 

- -дискусија: Како мотивисати 

ученике? 

Април  

-дискусија: Корелација у настави 

 

 

-оба члана актива 

 

 

 

Мај -организација пробног тестирања 

ученика 8.разреда 

 

-оба члана актива 

 

Јун -анализа рада у 
редовној,допунској и додатној 

настави,слободним активностима 

-избор уџбеника и литературе 

-израда и усвајање програма рада 

за следећу школску годину 

 (сумирање резултата рада) 

-оба члана актива 
 

 

 

8.4.4. Актив наставника Уметности 

 

Садржај активности Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

1. Конституисање актива. 

    Избор руководиоца актива 

 

2. Доношење и усвајање плана рада Актива 

уметности 

 

3. Разматрање и доношење календара значајних 

активности у школи 

 

Септембар-

октобар 

чланови актива 

1. Рад слободних активности (додатна и секција) 

 

2. Активно учешће актива на организацији дана 

школе и припремање ликовних радова за 

изложбу. 

 

3. Организовање изложби ликовних радова 

(учешће на ликовним конкурсима) 

4.Јесењи конкурс библиотеке(Слободна тема) 

    

 

Октобар-

новембар 

 

чланови актива 

1. Учешће ученика у Дечјој недељи 

2. Корелација и координација програмских 

садржаја у предметима актива. Корелација: 

илустрација музичких дела на основу задате 

теме. 

 

 

Новембар-

децембар 

чланови актива 
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3. Начин остваривања и планирања сарадње са 

друштвеном средином. Учествовање на јавним 

манифестацијама, сарадња са културним 

центром (изложбе, посете музејима, галеријама, 

музичким догађајима). 

1. Утврдити који су проблемски садржаји актива 

реализовани. 

2. Сарадња актива уметности у оквиру прослава 

слава, Божића и Нове године. Фолклорна 

традиција и народни обичаји. 

3. Учешће на конкурсима... 

4. Реализација плана хигијенско-естетског 

уређења школе и околине. 

 

 

 

децембар 

чланови актива 

1. Утврђивање резултата рада ученика на крају 

првог полугодишта. 

2. Прослава Нове године 

3. Текућа питања 

 

децембар 

 

 

чланови актива 

 

 

 

1. ''Ускликнимо с љубављу'' – прослава Светог 

Саве 

2.  Анализа рада актива 

јануар чланови актива 

1. Слободне активности у оквиру интересовања 

ученика. 

 

2. Анализа и процена музичких и ликовних 

садржаја. 

 

фебруар чланови актива 

1. Припремање изложбе и програма поводом  8. 

марта 

2. Коришћење мултимедијалне учионице (аудио-

визуелне пројекције) 

 

март чланови актива 

1.  Сарадња са народном библиотеком „Данило 

Киш“ Врбас у оквиру ликовних конкурса и 

књижевних вечери (корелација са активом 

српског језика). Посете галерији. 

 

април чланови актива 

 

1. Утврђивање резултата рада са даровитом 

децом. 

мај чланови актива 



ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ ВРБАС 
 

 

 

60 

ГОДИШЊИ ПЛАН ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

1. Анализа рада актива уметности, извештај за 

школску 2015./2016. 

 

2. Анализа стручног усавршавања (семинари). 

 

3. Доношење плана активности актива за 

наредну годину. 

 

јун чланови актива 

 

 

8.4.5. Актив наставника физичког васпитања 

 

Организација и рад актива физичког васпитања 

Актив наставника чине професори Душан Кулић и Владимир Рахман 

Циљеви и задаци 

-актвна сарадња између осталих актива школе и актива педагога физичке културе 

општине 

-успешна реализација наставног плана и програма наставе физичког васпитања 

-побољшање услова рада-материјално-техницких,хигијенских средстава 

-спровођење школских и организација општинских такмичења у спортовима ( 

кошарка,фудбал,рукомет,одбојка, стрељаштво,пливање,стони тенис, 

шах,атлетика) 

-осавремењавање наставе и праћење нових трендова 

-набавка стручне литературе 

-похађње стручних сминара   

-организација ваннаставних активности за ученике: кросеви, сeкције, такмичење 

организација ваннаставних активности за наставнике-радничко спортске игре 

-установити награду за спртисту школске године и редовно је додељивати 

-утицати на позитиван развој и стицање бољих знања и умења у наставним и 

ваннаставним спортским активностима, створити позитивну атмосферу око 

школских екипа и утицати да ученици поред спортских постижу добре резулзате 

и у учењу,складан развој духа и тела 
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-укључивати што више ученика у наставу и ван ње као демонстрторе, уреднике 

зидних новина, саветнике приликом прављења екипа 

-подаршка деци са сметњама у развоју и додатни рад са њима 

-успосатвити сарадњу са клубовима 

 

месец тема носиоци активности 

август избор председника актива  

септембар 

организација кроса 

организација утакмица поводом дечије 

недеље 

Наставници физичког и разредне 

старешине 

октобар 

припрема за такмичења према распореду 

на нивоу општине и округа 

учешће на турниру у малом фудбалу 

поводом дана ослобођења града 

утакмице поводом дана школе 

Актив наставника физичког 

васпитања 

новембар 

припрема за такмичења према распореду 

на нивоу општине и округа 

угледни часови 

Прве недеље огледни час држи 

Душан Кулић 

Друге недеље огледни час држи 

Владимир Рахман 

децембар 
преглед остварених резултата 

награђивање успешних ученика, екипа 
Актив наставника физичког 

васпитања 

фебруар 
наставак такмичења на нивоу општине и 

окружним такмичењима 

Актив наставника физичког 

васпитања 

март припрема за окружна такмичења 
Актив наставника физичког 

васпитања 

април огледни часови 

Прве недеље огледни час држи 

Душан Кулић 

Друге недеље огледни час држи 

Владимир Рахман 

мај учешће на РТС кросу 
Наставници физичког и разредне 

старешине 

јун 
анализа рада и извиштај рада актива 

наставника фзичке културе 
Председник актива 

 

8.4.6 Актив учитеља 
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АКТИВНОСТИ НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ МЕСТО НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

1.Усвајање плана рада  Актива учитеља за 

текућу школску годину                      

2.Утврђивање задужења члановима Актива 

за текућу школску годину                               

3. Договор о начину планирања васпитно- 

образовног рада                                                             

4. Доношење плана употребе постојећих и 

набавка потребних наставних средстава и 

дидактичког материјала за реализацију 

васпитно-образовног рада за текућу 

школску годину                                                       

5. Планирање стручног усавршавања                         

6. Планирање допунске, додатне наставе и 

слободних активности                                                  

7.Планирање излета, екскурзија и наставе у 

природи.                                                                

8.Избор дечје штампе.                           
9.Израда распореда часова                               
10.Договор о изради посебног програма за 

ученике који слабије напредују у сарадњи 

са ППС и дефектологом                   

11.Припреме за обележавање Дечје недеље 

састанак Актива,  

дискусија,                          

договори,                    

записник 

 

 

септембар зборница  

Чланови актива, 

ППС 
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1. Припреме за прославу Дана школе           

2. Угледни часови и анализа                                

састанак Актива,  

разговор о 

реализованим 

активностима,   

читање извештаја, 

записник 

октобар зборница  

Чланови актива 

1.Анализа успеха и дисциплине на крају 

првог класификационог периода                           

2. Реализација допунске и додатне наставе                                            

3.Угледни часови и анализа                                

састанак Актива,  

разговор о 

реализованим 

активностима и 

постигнутом успеху 

новембар зборница  

Чланови актива 

1.Анализа успешности реализације  

планираних задатака у васпитно- образов- 

ном раду за 1. полугодиште 

2.Извештај о раду слободних активности 

 ученика                                                      

3.Припреме за прославу школске славе, 

 Светог Саве                      

састанак Актива,  

договор о реализацији 

планираних 

активности,  

дискусија 

децембар зборница Чланови актива 

1. Анализа остварене сарадње са 

родитељима                                                                                                                    

састанак Актива,  

разговор 

јануар зборница  

Чланови актива 

1.Анализа уџбеника и набавка истих за 

следећу школску годину                                 

2.Угледни часови и анализа                                 

3. Размена искустава у циљу побојшања 

васпитно образовног рада 

састанак Актива,  

разматрање понуда, 

дискусија 

фебруар зборница Чланови актива 
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1. Анализа сарадње са педагошком 

службом  

2.Промоција школе усмерена ка упису 

будућих првака                                                                                              

3.Извештај са такмичења ученика                 

састанак Актива,  

разговор о 

реализованим 

активностима и 

постигнутом успеху 

март зборница Чланови актива 

ППС 

1.Анализа успеха и дисциплине на крају 

трећег класификационог периода                                     

2. Угледни час и анализа                                                                                                                 

састанак Актива,  

анализа 

дискусија  

извештај 

април зборница Чланови актива 

1. Организовање предавања за родитеље                                                                                                        састанак Актива,  

разговор о 

реализованим 

активностима и 

постигнутом успеху, 

записник 

мај зборница  

Чланови актива 

ППС 

1.Анализа успеха и дисциплине на крају 

школске године                                       

2.Анализа успешности реализације школе у 

природи, једнодневног излета и посета                                         

3.Анализа сарадње са родитељима                                                                                   

4.Анализа рада Актива током школске 

године                                                   
5.Извештај о сарадњи са локалном 

заједницом 

састанак Актива,  

анализа,                           

дискусија,                 

записник 

јун зборница Чланови актива 
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1.Избор руководства Актива учитеља за 

наредну школску годину. 

2.Утврђивање предлога задужења  

пословима чланова Актива у оквиру 

40-часовне радне недеље 

3.Доношење глобалног годишњег плана 

васпитно-образовног рада по предметима  

4.Припрема и реализација пријема првака 

састанак Актива,  

израда оперативних 

планова, 

дискусија             

договори,              

записник 

 

 

август 

 

 

зборница 

 

Чланови актива 
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Током школске године Актив  учитеља ће разматрати понуђене стручне саминаре 

и донети одлуку о присуствовању  на њима. 

8.4.7. Актив дефектолога 

 

Овај актив ће одржати 11 седница. Задаци актива ће се остварити кроз седнице, 

консултације и договоре, а основна сврха је правилно и благовремено планирање 

и реализација образовно- васпитног рада, међусобна помоћ у реализацији 

програмских садржаја и примена искуства.  

Чланови актива су: Светлана Симићевић-дипл.дефектолог-олигофрено педагог,  

Јелена Михајловић-дипл.дефектолог- логопед, Црњански Рожика- наставник 

разредне наставе, , Габриела Комненић- професор разредне наставе, Душан Кулић 

- проф.физичког васпитања,Горан Рахман- проф.физичког васпитања,Владимир 

Рахман- проф.физичког васпитања,Тања Перуновић -проф.ликовне културе, Вида 

Вујачић- професор техничког васпитања, Ференц Стеван- професор географије, 

Бранко Видовић - професор информатике, Драгана Девић - професор биологије, 

Сандра Самарџић Рогановић- професор разредне наставе, Жељана Стијеповић- 

професор разредна наставе. 

Месец Садржај рада Извршиоци 

ав
гу

ст
 1.Избор руководства и утврђивање задужења 

члановима Актива               

Чланови 

2.Припрема за пријем првака Чланови 

С
еп

те
м

б
ар

 

1. Сарадња наставника разредне и предметне 

наставе 

Чланови  

2. Договор о интеграцији са ученицима редовне 

наставе (на часовима на којима је то могуће)         

Чланови 

3.Израда ИОП-а Чланови 

4.Договор о одржаваљу угледних часова Чланови 

5.Договор о набавци наставних средстава  

6.Радионица:Пишемо и бројимо...Жељана   

Стијеповић и Сандра Самарџић Рогановић  

7.Спортом против дроге и насиља-учествовање 

ученика старијих разреда 

 

О
к
то

б
ар

 

1. Дечија недеља                                                    Чланови 

2. Тематски дан Чланови 

3. Припрема за прославу Дана школе         Чланови 

4.Уређивање школских паноа Чланови 

5.Угледни час-психомоторне вежбе  

6.Посета организације за менаџмент-ИПСОС  

  Н
о

в
е

м
б

ар
 1.Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

класификационог периода                            

Чланови 
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2. Место и улога индивидуалног рада са ученицима Чланови 

3. Прослава Дана школе Чланови 
Децембар 1. Договор о одласку на «Дане дефектолога» Чланови 

2.Тематски дан – Нова година                             Чланови 

3.Уређење паноа                                     Чланови 

4.Припрема за прославу Нове године и Светог Саве                      Чланови 

5. угледни час-математика  

 ј
ан

у
ар

 1.Анализа успеха и дисциплине на крају првог 

полугодишта                            

Чланови 

2. Извештај са семинара «Дани дефектолога» Чланови 

3. Прослава школске славе – Светог Саве Чланови 

ф
еб

р
у
ар

 1. Присуствовање предавањима, семинарима и 

саветовањима 

Чланови 

2. Вредновање ИОП-а Чланови 

3.Посета градској библиотеци  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

м
ар

т 
  
  
  

1. Тематски дан – Пролеће Чланови 

2.Радионица:8. март-прављење честитки, Габриела 

Комненић и Светлана Симићевић 

 

3.Семинар:Подстицање сензорне интеграције код 

деце (чулима до успеха) 

 

4. Анализа успеха ученика на крају трећег квартала  

ап
р
и

л
 1.Позоришна представа Чланови 

2.Радионица:Ускрс  

3.Посета музеју  

ју
н

 

1.Организовање кроса на градском стадиону Чланови 

2.Анализа успеха ученика на крају школске године  

3.Анализа ИОП-а  

4.Анализа реализације плана и програма  

5.Анализа рада стручног актива  

6.Радионица:Позивнице за ђаке прваке  

ав
гу

ст
 

1.Израда плана рада Актива за наредну школску 

годину 

Чланови 

2.Подела радних задатака и утврђивање 

четрдесетчасовне радне недеље 

 

3.Организација израде индивидуалних планова 

наставника 

 

 

- Актив дефектолога планира да учествује у свим значајним активностима у 

школи. 

 
 



ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ ВРБАС 
 

 

 

68 

ГОДИШЊИ ПЛАН ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

8.5. Стручни актив за развојно планирање 
 

Развојним планом предвидели смо унапређивање слабости констатованих 

самовредновањем рада школе. На основу њих, тимови за самовредновање 

израдили су акционе планове унапређења. 

 

 

 

Кључна област: НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Циљ унапређења: 
Даљи рад на унапређивању квалитета наставног процеса поштујући стандарде квалитета 

рада 

Стандард Утврђене слабости 

Активности утврђене 

на основу постављених 

приоритета 

Време 

реализаци

је 

Носиоци 

активности 

Начин 

праћења 

реализације 

 

2.4. Ученици 

стичу знања 

на часу. 

 
 

Ученици су недовољно 

заинтересовани за рад на 

часу  

Коришћење 

иновативних метода 

рада и техника учења 
Током 

године 

Чланови тима, 

учитељи и 

предметни 

наставници 

Уверења о 

стручном 

усавршавању,  

ученичке 

свеске, 

портфолио 

наставника 

Подршка вршњачког 

тима  Током 

године 

Вршњачки тим 

и пп служба 

Фотографије 

носиоца 

активности  

Ученици у недовољној мери 

користе доступне изворе 

знања. 

 

Упућивање ученика и 

родитеља на важност  

коришћења различитих 

извора знања у сврху 

стицања нових сазнања 

Континуир

ано, током 

године 

Наставници, 

родитељи 

Анкета 

ученика, 

записници са 

родитељских 

састанака 

 Ученици у недовољној 

мери користе повратну 

информацију о нивоу 

стеченог знања на часу    
 

Омогућити ученицима 

процену тачности и 

образлагања одговора 

при рашавању задатка у 
оквиру наставног часа  Током 

године 
Наставници 

 

Чек листа 

самовредновањ

а ученика на 
часу од стране 

самог ученика . Ученици у мањој мери 
користе процену тачности и 

образложење одговора при 

решавању задатака 
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Кључна област: ОБРАЗОВНА ПОСИГНУЋА УЧЕНИКА 

Циљ унапређења: Даљи рад на унапређивању образовних постигнућа ученика 

Иако смо задовољни образовним постигнућима ученика и проценом ове кључне области оценом 4, сматрамо да  је 

потребно континуирано радити на унапређивању ове области. 

Наставници сваке године израђују акционе планове унапређења за сваки предмет из којег ученици полажу завршни испит. 
Акциони планови наставника садрже мере и активности за превазилажење уочених слабости. Они су садржани у посебном 

документу који води школа, а који се односи на комплетну припрему и реализацију завршног испита.  

 

Кључна област: ЕТОС 

Циљ унапређења: Прилагођавање простора потребама деце са сметњама у развоју 

Стандард Утврђене слабости 

Активности 
утврђене на 

основу 
постављених 
приоритета 

Време 
реализације 

Носиоци 
активности 

Начин 
праћења 

реализације 

Школски 
амбијент је 
пријатан за све 

5.4.2. Школски простор 
није прилагођен 
потребама деце са 
сметњама у развоју. 

Прилагодити 
простор потребама 
деце са сметњама у 
развоју 
постављањем 
рампи на уласку у 
школску зграду и 
холу школе. 

У току 
школске 
године 

Директор, 
јединца 
локалне 

самоуправе, 
извођач 
радова 

Учешће у 
пројектима, 
обезбеђивање 
финансијских 
средтава и 
анализа 
утрошка 
средстава 

 

Кључна област: РЕСУРСИ 

Циљ унапређења: Унапређење квалитета наставе 

Стандард Утврђене слабости 

Активности 

утврђене на основу 

постављених 

приоритета 

Време 

реализац

ије 

Носиоци 

активно

сти 

Начин 

праћења 

реализације 

7.2.5. 

Запослени 

примењују 

новостечена 

знања из 

области у 

којима су  се  

усавршавли 

Слаба посећеност 

угледних часова 

Организовати 

угледне часове у 

време када већина 

наставника може да 

присуствује 

(претчас, 7. час и 

сл.) 

У 

договору 

са 

наставни

цима 

Наставн

ици 

   

Извештаји са  

угледних  

часова 
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8.6. Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања 
 

 Доношењем закона о ратификацији Конвенције Уједињених нација о 

правима детета, Законом о основама система образовања и васпитања, 

националним планом акције за децу наша земља се обавезала да предузме мере за 

спречавање насиља у породици, институцијама и широј друштвеној средини и 

обезбеди заштиту детета.  

 Насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или 

невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално 

угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика. 

Циљеви програма: 

- стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања 

- подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у 

живот и рад школе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања 

- дефинисање поступака и процедура за заштиту од насиља и реаговања у 

ситуацијама насиља 

- информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима 

за заштиту од насиља 

- спровођење поступака реаговања у ситуацијама насиља 

- успостављање система ефикасне заштите 

- праћење и евидентирање врста и учесталости насиља 

- саветодавни рад са ученицима са циљем ублажавања последица насиља 

Задаци Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања: 

- сензитизација колектива школе и ученика о проблему вршњачког 

насиља 

- едукација о проблемима насиља 

Процена остварености индикатора (7.2.5) који је  обухваћен  

у акционом плану 
јун 

Тим за  

самовред

новање - 

ресурси 

Извештаји и  

записници са  

угледних 

часова 
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- уочавање и међусобно информисање о случајевима вршњачког насиља у 

школи 

- тимски рад на смањењу количине насиља у школи 

- комуникација са надлежним службама (Центар за социјални рад, МУП, 

Медицински центар) 
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САДРЖАЈ ДИНАМИКА Носиоци 

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Формирање Тима за заштиту ученика од насиља, 

избор координатора и записничара (уколико је 

дошло до промене у структури тима) 

Август 

Директор, 

Наставничко 

веће, ПП 

служба 

Израда акционог плана Тима за заштиту ученика 

од насиља 

                 

Септембар 

Тим за 

заштиту од 

насиља 

Упознавање наст. већа са планом и подсећање на 

улоге тима и свих наставника у интeрвенцијама;  

подсећање на важност вођења евиденције насиља 

Септембар 

Тим за 

заштиту од 

насиља 

Ажурирање паноа за наставнике и ученике (кућни 

ред, правила понашања, шема интервентних 

активности) 

Септембар 

Тим за 

заштиту од 

насиља, ОС, 

Ученички 

парламент 

Безбедност на интернету- предавање за ученике и 

родитеље 
Током године 

Наставник 

Информатике 

Израда паноа везаних за насиље над децом  Током године 
Ученички 

парламент 

Организовање предавања и радионица за ученике 

и родитеље на тему промоције ненасилне 

комуникације и здравих стилова живота на 

часовима редовне наставе ( наставне јединице 

повезане са горе наведеним темама), а уколико је 

могућ долазак предавача из локалне заједнице  

Током године 

Тим за 

заштиту од 

насиља, ПП 

служба, 

Ученички 

парламент и 

Вршњачки 

тим 

Писмени задатак из Српског језика не тему 

насиља 

Новембар, 

децембар 

Наставница 

Српског 

језика 

Обележавање Међународног дана толеранцијe 

(филм итд.) 
16. новембар 

Одељ. 

Старешине 

Анализа случајева насиља током првог 

полугодишта (број случајева, врста насиља итд.) и 

и извештавање на одељењском већу и 

наставничком већу 

Децембар, 

јануар 

Тим за 

заштиту од 

насиља 

Холокауст (последице најтежег облика насиља у 

историји човечанства) 
Март 

Наставник 

Историје 

Спортско такмичење Април, мај 

Тим за 

заштиту од 

насиља, 
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8.7. Стручни тим за инклузивно образовање 
 

 На основу Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на 

индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, “Службени 

гласник РС”,  76/2010, стручни тим за инклузивно образовање је донео план рада 

за школску 2013/14.годину. 

 За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 

инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и 

васпитању, школа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и 

доноси  индивидуални образовни план. 

 Циљ индивидуално образовног плана јесте постизање оптималног 

укључивања детета и ученика у редован образовно васпитни рад и његово 

осамостаљивање у вршњачком колективу. 

 ИОП је документован план израђен  за ученике са посебним образовним 

потребама ради обезбеђивања једнаких могућности приступа учењу, постизања 

исхода учења и инклузије. 

Ученички 

парламент, 

Вршњачки 

тим, 

Наставник 

Физичког 

Анализа случајева насиља током другог 

полугодишта (број случајева, врста насиља итд.) 

Евалуација ефеката реализације програма за 

заштиту ученика од насиља 

Јун, јул 

Тим за       

заштиту од 

насиља 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ  

Поступање по корацима – редоследу поступака у 

случају интервенције: 

 процена нивоа ризика 

 заустављање насиља 

 заштитне мере 

 информисање надлежних служби 

 праћење ефеката предузетих мера 

током школске 

2016/17. 

године 

Тим за 

заштиту од 

насиља 
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ИОП обезбеђује: 

- Постизање индивидуалних циљева учења 

- Средстава за постизање тих циљева 

- Додатне услуге и начин њиховог пружања 

- Одговорност за различите аспекте ИОПа 

ИОП  садржи: 

- Детаљан опис актуелног функционисања детета* (развојни статус детета 

у целини, а затим по областима развоја: 

 сазнајног (радозналост, организација пажње),  

 емоционалног (емоционална стабилност и агресивност),  

 социјалног (прихваћеност од вршњака, социјално понашање у игри са 

вршњацима, прихватање радних обавеза), и  

 физичког (снага, моторика: усклађеност и координација покрета) 

- „Јаке стране“ детета (способности, потребе, интересовања ...). Области 

развоја у којима је дете најуспешније – шта може, уме, у чему је добро... 

- „Слабе стране“ детета - области заостајања у односу на вршњаке - 

области у којима му је потребна помоћ и подршка (примарне и секундарне 

последице развојних тешкоћа, последице на постизање образовних резултата, 

последице по социјални развој детета и односе са вршњацима). 

- Циљеве чије се остварење очекује у одређеном временском периоду – шта 

можемо, очекујемо да ћемо постићи у раду са дететом. Циљеви морају бити 

прецизни, реални, оствариви. Први циљ који треба остварити је добро планирани 

избор активности у којима се очекује успех детета и осећање самопоштовања 

засновано на успеху, пре циљева везаних за успех у знању.  

- Неопходно је одредити приоритете којима треба остварити постављене 

циљеве – најважније сегменте, области рада са дететом. 

- Детељан план активности деловаља, рада са дететом.  

- Облике, типове, нивое, садржаје и учесталост подршке. 

- Добити реализованих активности. 
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 Стручни тим за инклузивно образовање доноси одлуку о изради IОПа и 

формира тим који ће израдити ИОП за одређено дете.Израђени ИОП одобрава 

Стручни тим за инклузивно образовање и по одобрењу шаље педагошком 

колегијуму на коначно усвајање. 

 

АКТИВНОСТ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ ИЗВРШЕЊА 

Писање плана рада СТЗИО за 2016/17.  Стручни тим за 
инклузивно образовање 

септембар 

Договор о начину рада и задужењима свих чланова 

СТЗИО 

Стручни тим за 

инклузивно образовање 

септембар 

Информисање одељењских старешина и наставника 

ученика петог разреда о ранијим додатним 

подршкама која је пружана ученицима, њиховим 

карактеристикама и специфичностима о којима 

треба водити рачуна приликом програмирања 

учења. 

Стручни тим за 

инклузивно образовање 
септембар 

Информисање нових наставника о додатној 

подршци која је пружана ученицима 

Стручни тим за 

инклузивно образовање 
септембар 

Припрема обрасца Сагласност родитеља на ИОП за 

родитеље ученика који би требало да раде по ИОП-

у у школској 2015/16. години 

 

Стручни тим за 

инклузивно образовање 

септембар/октобар 

Вођење евиденције о сваком ученику коме је 
пружена додатна подршка, врсти пружене подршке 

и подржаваним предметима/областима 

Стручни тим за 
инклузивно образовање 

квартално 

Праћење напредовања ученика којима је пружана 

додатна подршка у односу на претходни и наредни 

тромесечни период 

Стручни тим за 

инклузивно образовање 

квартално 

Праћење вредновања постигнућа ученика којима је 

пружана додатна подршка (оствареност планираних 

циљева) 

Стручни тим за 

инклузивно образовање 

полугодишње 

Пријављивање ШУ ученика који полажу завршни 

испит под додатном подршком 

Стручни тим за 

инклузивно образовање 

мај 2017. 

Анализа акционог плана за полагање завршног 

испита ученика који се образују по ИОП-у 2. 

Стручни тим за 

инклузивно образовање и 

предметни наставници 

мај 2017. 

Мотивисање ученика осмог разреда којима је 

пружана додатна подршка на наставак школовања и 

евидентирање наставка школовања 

Стручни тим за 

инклузивно образовање 

континуирано 

јул 2017. 

Помоћ наставницима у планирању ИО рада, 

осмишљавању активности, избору и изради 
дидактичког материјала за ученике којима треба 

додатна подршка. 

Стручни тим за 

инклузивно образовање, 
ОС, наставници 

током године 

Помоћ у писању и вредновању ИОП-а и мера 

индивидуализације. 

Стручни тим за 

инклузивно образовање, 

ОС, наставници 

током године 

Планирање заједнчких активности ученика редовне 

и специјалне наставе 

Стручни тим за 

инклузивно образовање, 

током године 
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АКТИВНОСТ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ ИЗВРШЕЊА 

ОС, наставници 

Сарадња са Интерресорном комисијом у циљу 

обезбеђивања потребне подршке ученицима 

Стручни тим за 

инклузивно образовање, 

ОС 

током године 

Праћење професионалне оријнтације ученика 

којима је пружана додатна подршка 

Стручни тим за 

инклузивно образовање, 

Тим за професионалну 

оријентацију 

континуирано 

Анализа рада СТЗИО у 2015/16. и писање извештаја Стручни тим за 

инклузивно образовање 

август 2017. 

8.8. Тимови за самовредновање 
 

 Циљ самовредновања је унапређивање квалитета рада школе. 

Самовредновање је истовремено и знак да је школа спремна да прихвати 

одговорност за сопствени рад и развој. 

 Под тачком 5.6. у Годишњем плану рада, налазе се школски тимови за 

самовредновање и области које вреднујемо. Школски тим води писану 

документацију о самовредновању наведених области који у себи садрже све 

планиране активности. 
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Формирање нових тимова , по одређеним 

областима 

Наставничко веће 
IX 

Записник са Наставничког 

већа 

Доношење плана рада новоформираних тимова  Координатор тима 

Представници 

новоформираних 

тимова 

IX 

Евиденција тима 

Усвајање извештаја тимова за самовредновање за 

школску 2016/17 

Координатор тима 
IX 

Евиденција тима, извештај 

са Н.В. и Ш. О. 

Прикупљање релевантних података за 

самовредновање области 

Чланови тимова Током 

године 

Извештај 

Обрада података Чланови тимова Март, април 

2017. 

Извештај 

Израда извештаја Чланови тимова Мај, јун 

2017. 

Извештај 

Израда плана акционог плана унапређења области Чланови тимова Јун 2017. Извештај 

Обавештавање Наставничког већа о резултатима 

самовредновања 

Координатор тима 
Август 2017. 

Записник са Наставничког 

већа 
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8.9. Стручни актив за развој школског програма 
 

САДРЖАЈ 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

Евалуација реализације 

предвиђених садржаја из ШП 

за протеклу школску годину 

Септембар 

СА 

Сачињавање плана 

рада актива за 

школску 2016/17. 

годину. 

СА 

Увод у одобрене уџбенике и 

приручнике који ће се 

користити током школске 

године 

Педагог, психолог, 

стручна већа 

Одабир слободних 

активности према 

интересовању ученика 

Октобар СА, предмети 

наставници, одељенска 

већа, Наставничко вече, 

стучна служба 

Праћење остваривања 

обавезних наставних 

предмета и њихових садржаја 

Квартално 

СА, предмети 

наставници, одељенска 

већа, Наставничко вече, 

стучна служба 

Праћење остваривања 

изборних предмета и 

њихових садржаја 

СА, предмети 

наставници, одељенска 

већа, Наставничко вече, 

стучна служба 

Праћење остваривања, сврхе, 

циљева и задатака ШП и 

планирани фонд часова за 

сваки предмет 

СА, предмети 

наставници, одељенска 

већа, Наставничко вече, 

стучна служба 

Праћење остваривања часова 

допунске и додатне наставе 

  

СА, предмети 

наставници, одељенска 

већа, Наставничко вече, 

стучна служба 

Праћење остваривања свих 

врста активности у ОВ раду 

које су планиране ШП  

СА, предмети 

наставници, одељенска 

већа, Наставничко вече, 

стучна служба 

Анкетирање ученика за 

изборне предмете  

Мај Предметни наставници, 

стручна служба 

Усвајање годишњег програма 

актива 

Подела задужења међу 

члановима актива 

Примена законских захтева у 

изради наставних планова и 

програма 

Планирање и 

програмирање додатне 

Август СА, предмети 

наставници, одељенска 

већа, Наставничко вече, 

стучна служба 



ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ ВРБАС 
 

 

 

79 

ГОДИШЊИ ПЛАН ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

наставе 

Планирање и програмирање 

предшколског припремног 

одељења 
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8.10. Стручни тим за професионалну оријентацију 
 

Програм рада Тима за професионалну оријентацију налази се у Школском програму, а имлементиран је у годишљи кроз рад секција 

професионалне оријентације у седмом и осмом разреду. 

 

Акциони план тима за професионалну оријентацију  ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ ВРБАС школске 2016/2017. године 

 

Задаци Aктивности 
Носиоци 

активности 

Mетоде и 

техноке рада 
      Време Извори доказа Oчекивани резултати 

Планирање 

рада и 

примена 

програма ПО 

Школски ПО тим креира 

акциони план примене ПО 
Тим за ПО План акције 29-31.08.2016. 

Акциони план 
примене програма 

ПО 

Примене програма ПО по 

утврђеном моделу и у 

складу са најбољим 
могућностима 

школе(ваннаставе 

активности) 

 

Oбезбеђивање 

услова за 
реализацију 

пројекта ПО 

Информисање родитеља и 
одељењских заједница VII и 

VIII разреда о пројекту 

 
Анкетирање ученика VII и 

VIII разреда кроз школску 

анкету и обрада резултата 

анкете 
 

Формирање група ученика 

 

ТИМ за ПО 
 

Одељенске 

старешине 

VII и VIII разреда 

Презентација 

Анкета 

Избор 

05-16. 

септембар 

2016. 

Записници са 

састанка родитеља 

 у дневницима ОВ 
рада 

Анкетни лист и 

сагласност родитеља 

Родитељи ученика и 

ученици информисани о ПО 

програму и начину 
реализације, обрада акетних 

листи, формиране групе за 

ваннаставне активности 
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Задаци Aктивности 
Носиоци 

активности 

Mетоде и 

техноке рада 
      Време Извори доказа Oчекивани резултати 

Израда распореда 
реализације радионица са 

ученицима 

 
Обезбеђивање услова за рад 

(набавка материјала,папир, 

фломастери…) 

 

Тим за ПО 

водитељи 

радионица, 
Директор, 

Локална управа 

 

Наставни 

планови 
наставника 

водитеља: 

Вида Вујачић 
Рожа Хорват  

 

септембар 
2016. 

Распоред 

реализације 

радионица 

Водитељи радионица 

припремљени за 

реализацију 

Примена 
програма ПО 

Реализација радионица са 
ученицима /цама VII и VIII 

разреда 

Школски тим за 

ПО 
 Водитељи 

радионица 

наставнице: 
 Вида Вујачић 

Рожа Хорват  

 

радионице 
октобар2016. 

-јун 2017. 

Списак учесника, 

продукти са 
радионица, 

портфолио 

ученика/ца 

Ученици/це VII и VIII 
разреда  прошли су кроз 

радионице програма ПО  

Реализација радионица са 
родитељима ученика/ца   

VII и VIII разреда  

Одељенске 
старешине 

VII и VIII разреда 

радионице 

Родитељски 

састанци у 

октобру 2016. 
и марту 2017. 

Продукти са 

радионица 

Родитељи ученика/ца VII и 
VIII разреда су укључени у 

реализацију програма ПО и 

стичу знања и вештине за 
подршку деци у избору 

занимања и школе 
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Задаци Aктивности 
Носиоци 

активности 

Mетоде и 

техноке рада 
      Време Извори доказа Oчекивани резултати 

Организовање акција из 
области ПО: излагање 

промо-материјала са сајма 

образовања у ПО кутку, 
експерти у школи, ПО на 

сајту школе, посете 

средњим школама, посета 

НСЗ, индивидуални 
разговори са ПП службом за  

Школски тим за 

ПО 
ОС VII и VIII 

разреда 

Педагог/Психолог 

Посете, 

манифестације 

Од новембра 
2016. до јуна 

2017. 

Списак учесника, 

продукти, сценарио, 
позивнице, плакати, 

извештај, 

фотографије 

Промоција школе у области 

ПО 
Изградња мреже партнера у 

пројекту кроз укључивање 

различитих учесника 

Реализација реалних сусрета  

у предузећу/школи и 
испробавање праксе 

ученике којима треба 

додатна помоћ око избора 

занимања 
 

Школски тим за 
ПО 

ОС VII и VIII 

разреда 

Директор 

Контакти са 

предузећима, 
посета и 

распитивање 

Од априла до 
јуна 2017. 

Списак учесника, 
продукти, 

портфолио, 

сценарио,  извештај, 

фотографије 

Промоција школе, изградња 
мрежа партнера 

укључивањем различитих 

учесника, омогућавање 

реалних сусрета 

Сарадња са 

ТИПО на 

локалном 
нивоу 

Сарадња са другим ОШ у 

реализацији активности из 

пројекта и менторским 
школама 

Школски тим за 

ПО 

Размена 

одлучивање 

Од септембра 

2016. до јуна 
2017. 

записници,  извештај 

Промоција школе и 
постигнућа кроз сарадњу са 

другим ОШ из пројекта у 

региону, Регионалним 
центром и Школском 

управом 

Школски тим за 
ПО 

 

Комуникација 
путем 

састанака и 

електронским 

путем, мини 
конференције 

Од септембра 
2016. до јуна 

2017. 

Списак учесника, 
продукти, извештај, 

фотографије 
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Задаци Aктивности 
Носиоци 

активности 

Mетоде и 

техноке рада 
      Време Извори доказа Oчекивани резултати 

Подршка у 

реализацијии 

пројекта 
 

Сарадња са 

стручним 
органима 

школе 

Подршка програму на 

седницама стручних органа: 
НВ, РВ ВИИ и ВИИИ 

разреда и стручна већа 

 
 

 

Школски тим за 
ПО и председници 

стручних и 

разредних већа, 
директор 

Састанак, 
Презентација, 

Излагање, 

размена 

Од септембра 

2016. до јуна 
2017. 

 

Записници са 

састанака припреме, 

спискови, 
фотографије и 

снимци са 

манифестација 

Девојчице из школа које 

учествују у  пројекту 

смањиле или неутралисале 

стереотипе и  предрасуде о 
типично женским 

занимањима кроз реалне 

сусрете 

 

Записници са 

седница већа 

Школски тим сарађује са 

стручним органима школе и 

заједнички успостављају 
систем и критеријуме 

квалитета реализације 

пројекта ПО 

Извештаји 

Тима за ПО 

Извештаји о раду 

наставника – водитеља 
Годишњи извештај о ради 

Тима за ПО  

Евалуација рада 

Водитељи 

радионица 
наставнице, 

 координатор 

Тима за ПО 

Извештаји у  
електронској 

форми 

јун 2017. Извештаји 
Успешан одабир и упис 

ученика/ца у среднју школу  

  

Тим за ПО               Врбас, септембар 2016.   
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8.11. Тим за превенцију осипања ученика из образовно васпитног система Републике Србије 
 

0 Akcioni plan 
Naziv škole i mesto: OŠ „Bratstvo jedinstvo“, Vrbas 

 

U akcionom planu (AP) su navedene konkretne aktivnosti usmerene na sprečavanje osipanja na nivou škole. Izradom i sprovođenjem ovog AP škola 

primenjuje zakonske odredbe propisane 2013. godine a koje se tiču sprečavanja osipanja  (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja „Sl. 

glasnik RS, br 72/2009, 52/2011 i 55/2013“, Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, “Sl. glasnik 55/2013” i Zakon o srednjem obrazovanju i 

vaspitanju “Sl. glasnik 55/2013”). Pored navedenih aktivnosti, svi zaposleni u školi će nastojati da učešćem u ovom projektu unaprede kvalitet 

nastave. Kvalitetna nastava prilagođena svakom učeniku je jedan od najvažnijih činilaca uspešnog sprečavanja osipanja jer sprečava ško lski 

neuspeh koji je često okidač za prevremeno napuštanje škole. Kvalitet nastave će se unapređivati učešćem u ovom projektu pre svega kroz 

poboljšanje individualizacije i diferencijacije nastave. Akcioni plan se odnosi na sledeće školske godine: 2014/2015. i 2015/2016. godine. Posle prve 

godine sprovođenja radi se revizija akcionog plana. 

 

1. 

Tim za prevenciju osipanja 

Kako bi identifikacija učenika pod rizikom od osipanja i adekvatno reagovanje škola u tim situacijama bilo efikasno i uvremenjeno, 

uspostavljen je tim za prevenciju osipanja (TPO) koji je odgovoran za koordinaciju aktivnosti predviđenih ovim planom. Tim za prevenciju 

osipanja čine osobe iz rukovodeće strukture škole, nastavnici, stručni saradnici i u njega mogu ući i saradnici iz institucija lokalne zajednice. 

Tim čine: 

 

 

1. Biljana Marković(psiholog)- koordinator tima  
2. Slavica Šestović (direktor škole) 
3. Željana Stijepović (prof. razredne nastave) 
4. Bane Vidović (nastavnik informatičkog obrazovanja) 
5. Gabrijela Komnenić (prof. razredne nastave) 
6. Dragana Kovačević (pedagog) 
7. Milena Dragnić (prof. razredne nastave) 
8. Ksenija Bence (pomoćnica predsednika opštine zadužena za obrazovanje) 

Sastanke tima organizuje koordinator tima, 

obaveštavajući lično članove tima o vremenu i mestu 

održavanja, i putem elektronske pošte. Svrha 

sastanaka je između ostalog, dogovor oko 

ostvarivanja pojedinih aktivnosti predviđenih 

akcionim planom, na koji način će aktivnost biti 

realizovana  i ko je osoba odgovorna za realizaciju 

pojedninih aktivnosti. 
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2. SWOT analiza  

 

Snage 

 Prepoznatljivi smo u gradu kao  mala škola, što omogućava 
dobru i efikasnu komunikaciju i stvaranje pozitivne 
atmosfere i osećaja zajedništva. Našu školu pohađaju deca 
različite nacionalne pripadnosti kao i veliki broj dece iz 
raličitih osetljivih grupa. U školi negujemo duh tolerancije i 
međusobnog poštovanja među učenicima i nastavnicima.  
Kao rezultat toga  karekteriše nas mirnija atmosfera i manji 
broj slučajeva nasilja u odnosu na druge škole.  

  

  Posle dve godine učestvovanja u  projektu „Sprečavanja 

osipanja...“ nastavnici i odeljenjske starešine su sensibilisani 

da pruže podršku učenicima pod rizikom od osipanja. Svoje 

kompetencije su usavršili kroz realizacije seminara „Rad 

odeljenjskih starešina i odeljenjskih zajednica“ i „ Sidro- 

pomoć mladim osobama u krizi“, „Ni crno, ni belo“, 

„Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja“. Kroz obuke su 

nastavnici dobili konkretnije smernice za rad sa roditeljima i 

učenicima, naročito iz osetljivih grupa. Napredovanje 

učenika ih  dodatno motiviše.      

 Škola podržava učenike pod rizikom od osipanja na različite 

načine: organizovanjem humanitarnih akcija; 

prilagođavanjem nastave, učenja i ispitivanja; 

Slabosti 

 Nedostatak fiskulturne sale 

 Obimnne administrativne obaveze podeljene su na mali broj 

izvršioca (troše se ljudski resursi) 

 Nedostatak adekvatnog prostora za izvođenje aktivnosti 
učenika/ca (priredbe i sl.) 
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pohvaljivanjem i podsticanjem samopouzdanja učenika; 

organizovanjem i uključivanjem u različite aktivnosti i 

sekcije u kojima mogu da iskažu svoje potencijale;  radom 

na koheziji odeljenjskih zajednica. 

 Visok stepen tehnološke obučenosti nastavnika koji često u 

nastavi koriste računar i projektor.  

 Postoji veoma značajna podrška uprave škole koja prati 
napredak učenika pod rizikom od osipanja. 

 Učenički parlament i Vršnjački tim su aktivno uključeni u 
realizaciju projekta i  iniciraju različite aktivnosti u cilju 
pružanja podrške učenicima pod rizikom (radionice, 
humanitarne akcije, priredbe...) 

 Naša škola je uspešno učestvovala u mnogim projektima 
(Školski razvojni projekat,  DILS-ov projekat inkluzivnog 
obrazovanja) kroz koje smo  stekli  iskustvo u pisanju i 
realizaciji projekata.  

 Učenička postignuća su visoka. Prosečna ocena skolske  
školske 2014/15. je 4,45, a školske 2015/16. je 4.49.  

 
Šanse 

 Izuzetno dobra saradnja sa sredstvima javnog informisanja 

na lokalnom nivou 

 Podrška lokalne samouprave 

 Ostvarena saradnja sa Crvenim krstom i mnoštvom lokalnih 

nevladinih organizacijama koje deluju u Vrbasu 

 Postojanje razvijene infrastrukture grada (bioskop, galerija, 

Pretnje 

 Nepostojanje jedinstvene baze podataka o socijalno ugroženoj 

deci 

 Loša socijalna situacija u celoj opštini 

 Nerazvijeni kanali komunikacije između relevantnih institucija 

koje se bave učenicima kojima je potrebna bilo koja vrsta 

dodatne podrške 
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biblioteka, centrar za fizičku kulturu, bazen..) 

 Kvalitetna obuka za sprovođenje projekta i kontinuirana 

podrška mentore 

 Postojanje vannastavnih sadržaja u gradu (sportski klubovi, 

škole jezike, dramska i recitatorska sekcija, hor i sl.) 

 Ostvarena saradnja sa srednjim školama prema kojima 
gravitiraju naši učenici 

 Nakon prve godine primene projekta imamo podjednako 
dobru saradnju sa socijalnim partnerima.Unapredili smo 
saradnju sa centrom za socijalni rad kada su u pitanju 
učenici sa teškom materijalnom situacijom.   
 

 Nedovoljna informisanost zajednice o važnosti obrazovanja 

 Nedovoljna informisanost zajednice o dostupnim vrstama 

pomoći 

 Nemogućnost zapošljavanja dovodi do toga da učenici nemaju 
motivaciju za školovanje 
 

 

 

3. 

 

Specifični ciljevi i očekivani rezultati  

 

 

Specifični ciljevi Očekivani rezultati 

1. Uvođenje i sprovođenje funkcionalnog sistema za ranu 
identifikaciju i reagovanje na nivou škole, uključujući i 
poboljšanje saradnje sa lokalnom zajednicom u cilju 
sprečavanja osipanja 

1.1. EWIS primenjen u školi 

1.2.  Napravljen individualni plan prevencije osipanja za sve 

identifikovane učenike; 

1.3. Kod svih učenika za koje se pravi IPPO  primetno je napredovanje u 

prosečnom skoru Instrumenta za identifikaciju učenika pod rizikom od 

osipanja, a ujedno i smanjenje rizika od osipanja 

1.4. Uspostavljana međusobna saradnja škole i socijalnih partnera na 

realizaciji mera za sprečavanje osipanja i na realizaciji individualnog 

plana prevencije osipanja u vidu obezbeđivanja oblika podrške koja je 
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potrebna učenicima (materijalna, podrška u učenju, itd.) i   

 

2. Uvođenje i  sprovođenje  dodatnih mera i aktivnosti na 
nivou škole koje deluju preventivno protiv osipanja za sve 
učenike i usmerene su na: 

 

a. povećanje uključivanja roditelja u proces sprečavanja 
osipanja učenika 

b. obezbeđivanje vršnjačke podrške procesu sprečavanja 

osipanja učenika 

c. primenu novog koncepta dopunske nastave kao jedne od 

mera za sprečavanje osipanja učenika 

2.1. Roditelji su u većoj meri uključeni u rad škole, u odnosu na procenu 

početnog stanja 

2.2. Učenici su uključeni u vršnjački tim koji realizuje aktivnosti 

podrške procesu sprečavanja osipanja učenika 

2.3. Primenjuje se novi koncept dopunske nastave u celoj školi  

 

 

3. Podizanje kapaciteta svih zaposlenih u školi za 
pravovremeno prepoznavanje i adekvatno reagovanje u 
situacijama rizika od osipanja 

  

3.1. Zaposleni u školi primenjuju znanje i veštine stečene na obukama  

(komunikacijske veštine, aktivna nastava itd.) 

3.2. Zaposleni u školi su senzitivisani za prepoznavanje rizika od 

osipanja i svesni su uloge škole i školskog osoblja u procesu sprečavanja 

osipanja  

3.3. Zaposleni u školi su osposobljeni za primenu različitih aktivnosti 

koje smanjuju rizik od osipanja učenika, a naročito za individualizovanu 
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i diferenciranu nastavu  

3.4. Zaposleni u školi su stekli komunikacijske veštine koje uspešno 

koriste za unapređenje školske kulture i međuljudskih odnosa između 

različitih aktera (kao što su nastavnik ka:-nastavniku, učeniku, roditelju) 

3.5. Veliki broj priloga u lokalnim medijima koji govore o realizovanim 

aktivnostima škole vezanim za projekat 

 

 

4. 

 

Aktivnosti u okviru komponente 1 - Sistem za ranu identifikaciju i reagovanje 

 

 

Specifični cilj 

1 
Aktivnost 

Vreme 

ostvarivanja 

Indikatori - 

pokazatelji 

uspešnosti 

Odgovorne osobe Akteri 

Dokaz o 

ostvarenosti 

aktivnosti 

 

 

Uvođenje i 

sprovođenje 

sistema za 

ranu 

identifikaciju i 

reagovanje na 

nivou škole, 

uključujući i 

poboljšanje 

saradnje sa 

lokalnom 

zajednicom u 

      

Uspostavljanje 

sistema za ranu 

identifikaciju 

(popunjavanje 

instrumenata za 

identifikaciju 

učenika pod 

rizikom- u prvom 

razredu i po 

potrebi u ostalim 

odeljenjima) 

Početkom oktobra 

2016. 

Identifikovani 

učenici pod 

visokim rizikom 

od osipanja 

Direktor, 

odeljenjske 

starešine 

Odeljenjske 

starešine 

Popunjen 

instrument za 

svako odeljenje 

Konsultacije 

vezano za dogovor 

Prva polovina 

oktobra 2016. i 

Temeljna analiza 

instrumenata za 

TPO i odeljenjske 

starešine 

TPO, odeljenjske 

starešine, mentori, 

Spisak učenika za 

koje se izrađuje 
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cilju 

sprečavanja 

osipanja  

za koje od 

identifikovanih 

učenika se izrađuje 

IPPO  

nadalje 

kontinuirano  

identifikaciju i 

selektovani učenici 

pod rizikom 

COP IPPO 

Izrada novih i 

individualnih 

planova prevencije 

osipanja  

Oktobar 2016.  Urađeni IPPO-i 

Odeljenjske 

starešine, TPO-a i 

mentor 

Odeljenjski 

starešina, TPO i 

mentor 

IPPO urađen 

Sprovođenje mera 

podrške koje su 

planirane u IPPO 

Od oktobra 2016. 

Redovno 

sprovodjene 

aktivnosti koje su 

sadržane u  IPPO 

Odeljenjske 

starešine, TPO 

Odeljenjske 

starešine, TPO, 

članovi Tima za 

prevenciju nasilja, 

članovi STIO, 

roditelji, vršnjaci  

Izveštaj o 

realizovanim 

aktivnostima i 

napredovanju 

učenika u odnosu 

na ciljeve 

postavljene u 

IPPO 

Procena uspešnosti 

i revidiranje IPPO-

a 

Jednom mesečno 

 

Procenjen napredak 

učenika u odnosu na 

ciljeve postavljene u 

IPPO i ako je potrebno 

revidiran IPPO 

Odeljenjske 

starešine, TPO-a i 

mentor 

Odeljenjske 

starešine, TPO-a i 

mentor 

Procenjeni i 

eventualno 

revidirani IPPO 

Informisanje i 

uključivanje 

lokalne zajednice 

 o značaju 

zajedničkog rada 

na sprečavanju 

Kontinuirano 

Lokalni partneri 

informisani i 

uključeni u 

školske aktivnosti  

TPO i ostali 

zaposleni 

Zaposleni u školi, 

lokalni partneri  

Fotografije, 

zapisnici sa 

sastanka, spisak 

učesnika sa 

konkretnih 

zajedničkih 
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osipanja kroz 

informativne i 

edukativne priloge 

u lokalnim 

medijima i 

uključivanje 

partnera iz lokalne 

zajednice u 

školske aktivnosti 

(edukacije, 

aktivnosti 

predviđene IPPO, 

priredbe i sl.) 

događaja, (sa 

posebnim fokusom 

na učenike za koje 

je izradjen IPPO, 

preskliping 

materijal iz medija  

Uključivanje 

socijalnih partnera 

u realizaciju 

aktivnosti 

planiranih u 

pojedinačnim  

IPPO (koji partneri 

će biti uključeni 

zavisiće od 

konkretne potrebe 

podrške  

pojedinačnom 

detetu) 

Kontinuirano 

tokom realizacije 

projekta 

Realizovane akcije 

dodatne podrške u 

skladu sa IPPO 

TPO 

TPO, socijalni 

partneri, učenici, 

roditelji 

Evidencija 

realizovanih 

aktivnosti, 

konkretne mere 

podrške od strane 

socijalnog partnera 

Sastanci Kontinuirano  Zaposleni u školi  TPO Odeljenjske Zapisnici sa 
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zaposlenih u školi, 

angažovanih u 

aktivnostima 

projekta i 

aktivnostima 

planiranim u 

pojedinačnim 

IPPO, radi 

planiranja 

konkretnih 

aktivnosti, 

razmene 

informacija, 

dogovora o 

sprovođenju 

planiranog. 

 

su na sastancima 

planirali konkretne 

aktivnosti, 

razmenjuju 

informacije u vezi 

sa primenom AP i 

IPPO 

starešine, TPO, 

članovi Tima za 

prevenciju nasilja, 

članovi STIO, 

roditelji, vršnjaci  

zaposleni u školi 

sastanaka 

5. 

 

Aktivnosti u okviru komponente 2 - Dodatne mere prevencije i intervencije na nivou škole 

 

 

Specifični cilj 

2 
Aktivnost 

Vreme 

ostvarivanja 

Indikatori - 

pokazatelji 

uspešnosti 

Odgovorne osobe Akteri 

Dokaz o 

ostvarenosti 

aktivnosti 

2a.  

Uvođenje i  

sprovođenje  

dodatnih mera 

Dogovor  i 

pravljenje plana 

saradnje roditelja, 

odeljenskog 

Oktobar i 

novembar 2016. 

 

Postignut dogovor 

o saradnji /izrađen 

plan 

Direktor, Članovi 

TPO tima 

Direktor, TPO 

roditelji, 

pedagoško-

psihološka služba 

Predlog saradnje, 

Izveštaj o radu 

TPO tima 
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i aktivnosti na 

nivou škole 

koje deluju 

preventivno 

protiv 

osipanja 

učenika, 

usmerene na 

povećanje 

uključivanja 

roditelja 

starešine i tima za 

prevenciju 

osipanja(oblast: 

komunikacija) 

Dogovor  i plan 
saradnje roditelja, 
odeljenskog 
starešine i tima za 
prevenciju 
osipanja (oblast: 
učenje kod kuće) 
Informisanje 
roditelja o 
principima 
efikasnog učenja i 
o tome kako da 
pomognu deci kod 
učenja, kako da 
prate rad učenika 
kod kuće) 
Uspostavljanje 
raznovrsnih/efikas
nih kanala 
komunikacije sa 
roditeljima dece 

Novembar 2016. i 

nadalje 

kontinuirano 

Roditelji 

informisani o 

načinima podrške 

svojoj deci  u 

učenju 

Angažovanje 

roditelja u 

praćenju rada 

učenika kod kuće i 

dolazak/komunika

cija sa  roditeljima 

prema dogovoru 

(sa posebnim 

fokusom na 

roditelje za čiju 

decu su izrađeni 

IPPO ) 

Odeljenski 
starešina, roditelj, 
TPO 

Odeljenski 
starešina, roditelj, 
TPO 

Evidencija 

odeljenskog 

starešine iz 

dnevnika 

оbrazovno 

vaspitnog rada o 

učestalosti  

komunikacije/sara

dnje sa 

roditeljima(sa 

posebnim fokusom 

na roditelje za čiju 

decu su izrađeni 

IPPO ) 
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pod rizikom od 
osipanja 

Podrška članova 
TPO predmetnim 
nastavnicima u 
planiranju i 
sprovođenju 
aktivnosti iz IPPO 

Kontinuirano 

Nastavnici  dobili 

podršku da 

realizuju aktivnosti 

iz IPPO 

Direktor, 
TPO, nastavnici 

TPO, nastavnici 
Zapisnici sa 

sastanaka TPO 

tima 

Upućivanje i 
organizovanje 
susreta između 
roditelja  i 
predmetnih  
nastavnika , 
usmerena na 
podršku u učenju i 
promenama u 
ponašanju 
učenicima kojima 
je podrška 
potrebna 

Kontinuirano 

Povećan broj 

roditelja koji 

sarađuju sa 

nastavnicima, 

unapređen kvalitet 

saradnje 

(sa posebnim 

fokusom na 

roditelje za čiju 

decu su izrađeni 

IPPO ) 

 

Direktor,  
roditelji, 
nastavnici 

Roditelji, 
nastavnici 

Školska 
dokumentacija i 
evidencija o 
saradnji sa 
roditeljima, 
dnevnik vaspitno 
obrazovnog rada 



ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ ВРБАС 
 

 

 

96 

ГОДИШЊИ ПЛАН ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

Edukacije roditelja 
na različite teme 
(izazovi 
adolescencije, 
prevencija bolesti 
zavisnosti, nasilje i 
sl) u cilju podizanja 
kapaciteta 
roditelja  za 
adekvatnije 
reagovanje na 
izazove vaspitanja 

Kontinuirano 

Prisustvo roditelja 
na edukacijama 
 
Roditelji su 
informisani 

Odeljenske 
starešine, PP 
služba, roditelji 

Odeljenske 
starešine, PP 
služba, roditelji 

Izveštaji o 
realizovanim 
edukacijama 

2b. 

Uvođenje i 

sprovođenje 

dodatnih mera 

i aktivnosti na 

nivou škole 

koju deluju 

preventivno 

protiv 

osipanja 

učenika, 

usmerenih na 

obezbeđivanje 

Uključivanje 

učenika (sa 

posebnim fokusom 

na učenike za koje 

su izrađeni IPPO ) 

u aktivnosti koje 
se realizuju u školi 
i lokalnoj zajednici 
(posete, sportske i 
kulturne 
aktivnosti, izložbe, 
tribine, 
predavanja ...) 

Kontinuirano 
Aktivno učešće 
učenika i njihov 
dolazak 

Realizatori 
aktivnosti 

Realizatori 
aktivnosti, učenici 

Evidencija 

prisustva 

učenika(sa 

posebnim fokusom 

na učenike za koje 

su izrađeni IPPO ) 
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vršnjačke 

podrške  

 

Radionice na 
različite teme  
(reproduktivno 
zdravlje, 
multikulturalnost, 
nenasilno 
rešavanje 
konflikta, 
asertivna 
komunikacija, 
pozitivna slika o 
sebi..) koje će 
realizovati članovi 
Učeničkog 
parlamenta, 
pedagog i psiholog 
i drugi stručni 
saradnici iz 
lokalnih institucija 
i nevladinih 
organizacija.  

Kontinuirano 
Broj učenika 
uključenih u ove 
aktivnosti 

Koordinator, tim 
za prevenciju 
osipanja 

Učenici, PP služba,  
socijalni partneri, 
nastavnici 

Izveštaji o 
realizaciji 
radionica,  
Spiskovi 

učesnika(sa 

posebnim fokusom 

na učenike za koje 

su izrađeni IPPO ) 

preskliping 
materijal 

Uključivalje 
učenika sa IPPO u 
različite aktivnosti 
(priprema I 

Kontinuirano 

Učenici procenjeni 
da su pod rizikom 
osipanja  
učestvuju u radu 

PP služba, članovi 
parlamenta 

Učenici, članovi 
parlamenta 

Zapisnici rada UP 

i VT spiskovi 

učesnika  
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realizacija 
radionica na 
različite teme, 
organizovanje 
učeničkih zabava I 
drugih oblika 
druženja učenika, 
učešće na 
različitim 
edukativnim 
radionicama, 
priprema i učešće 
u realizaciji 
medijskih priloga o 
školi I 
aktivnostima u 
školi I sl.)  koje 
sprovodi učenički 
parlament 

Učeničkog 
parlamenta i 
Vršnjačkog tima 

Organizovanje 

vannastavnih 

(sportskih 

takmičenja, 

takmičenja u 

društvenim 

igrama, kreativne 

Po jedan događaj u 

svakom polugod. 

šk.2016/17. 

god. 

Broj uključenih 

učenika, pozitivni 

rezultati u 

sprovedenoj anketi  

o zadovoljstvu  i 

osećaju 

pripadnosti kod 

Nastavnici 

fizičkog 

vaspitanja,TPO, 

OS 

TPO, odeljenske 

zajednice učenika, 

roditelji 

Zapisnici,fotografi

je, video zapisi, 

reportaže sa 

događaja Spiskovi 

učesnika(sa 

posebnim fokusom 

na učenike za koje 
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radionice i sl.) 

sadržaja za sve 

učenike (sa 

akcentom na 

učenike za koje je 

izrađivan IPPO) sa 

ciljem jačanja 

samopouzdanja, 

nalaženja jakih 

strana 

učenika za koje su 

izrađeni IPPO 

su izrađeni IPPO ) 

Izveštaj o 

rezultatima 

sprovedene ankete 

 

Organizovanje 

čitalačkog kluba u 

biblioteci škole sa 

ciljem 

obezbeđivanja 

dostupnosti knjiga 

učenicima koji su 

materijalno 

ugroženi 

 Kontinuirano 

Broj uključenih 

učenika,  Pozitivni 

rezultati na osnovu 

sprovedene  ankete 

o zadovoljstvu  i 

osećaju 

pripadnosti kod 

učenika za koje su 

izrađeni IPPO  

Profesori srpskog 

jezika, bibliotekar, 

TPO 

TPO, odeljenske 

zajednice učenika, 

roditelji 

Zapisnici, 

Spiskovi 

učesnika(sa 

posebnim fokusom 

na učenike za koje 

su izrađen IPPO )  

fotografije, video 

zapisi, reportaže sa 

događaja 

Izveštaj o 

rezultatima 

sprovedene ankete 

Primena novog 

koncepta dopunske 

nastave  

Kontinuirano 

tokom školske 

2016/17.  

Novi koncept 

dopunske nastave 

primenjen 

Svi nastavnici  Svi nastavnici  

Pripreme za 

časove dopunske 

nastave 

Evidencija časova 

u dnevniku 
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Praćenje i 
izveštavanje o 
primeni novog 
koncepta 
dopunske nastave 

Kontinuirano 

tokom školske 

2016/17.  

Evaulirana 

primena novog 

koncepta dopunske 

nastave 

(Indikatori na 

osnovu kojih će se 

evaluacija izvršiti 

su broj održanih 

časova dopunske 

nastave, broj dece 

koja pohađaju 

dopunsku nastavu 

i efekti na 

postignuća 

učenika) 

TPO 
TPO i svi 

nastavnici 
Izveštaj o praćenju 

6. 

 

Aktivnosti u okviru komponente 3 - Jačanje kapaciteta zaposlenih u školi i menjanje školske kulture 

 

 

Specifični cilj 

3 
Aktivnost 

Vreme 

ostvarivanja 

Indikatori - 

pokazatelji 

uspešnosti 

Odgovorne osobe Akteri 

Dokaz o 

ostvarenosti 

aktivnosti 

Podizanje 

kapaciteta 

svih 

zaposlenih u 

školi za 

Interno stručno 

usavršavanje 
Kontinuirano 

Svi zaposleni u 

školi su 

informisani o 

primeni različitih 

aktivnosti koje 

Direktor,  

koordinator, 

zaposleni u školi  

Koordinator, TPO,  

zaposleni u školi 

Zapisnik, izvestaj, 

fotografije 
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pravovremeno 

prepoznavanje 

i adekvatno 

reagovanje u 

slučajevima 

rizika od 

osipanje 

učenika 

sprečavaju 

osipanje  

Razmena iskustava 

nastavnika o 

sprečavanju 

osipanja na nivou 

škole (sa akcentom 

na primere dobre 

prakse) kao i 

razmena o primeni 

i funkcionalnosti 

znanja i veština 

stečenih na 

seminarima 

Kontinuirano 

Realizacija 
razmene iskustava 
na Nastavničkom 
veću 

Direktorica, 
koordinator 

Nastavnici, PP 
služba 

Zapisnik 
Nastavničkog veća 

  

Primena 

individualizovano

g pristupa kao 

podrška u učenju 

učenicima koji su 

identifikovani da 

su u riziku od 

osipanja iz 

obrazovanja  

Od septembra 
2016. 

Primenjuje se 
individualizovani 
pristup za učenike 
za koje se 
osmišljava IPPO; 
bolja postignuća 
učenika 

Direktor, 
predsednih 
odeljenjskih veća 

Predmetni 
nastavnici, TPO, 
PP služba 

Pripreme za 
časove, zapaisnici 
sa posmatranja 
časova  
 

 

  

Usklađivanje AP 

za prevenciju 

nasilja, 

inkluzivnog 

Septembar 2016. 
Usklađene i 
povezane 
aktivnosti iz 

Direktor 
Predstavnici 
timova 

Usklađeni AP-ovi 



ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ ВРБАС 
 

 

 

102 

ГОДИШЊИ ПЛАН ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

obrazovanja sa AP 

za prevenciju 

osipanja iz 

obrazovanja 

Akcionih planova 

7. 

 

Partneri škole u realizaciji plana 

 

 

Partneri sa kojima imamo dobru 

saradnju  

Partneri sa kojima nemamo dovoljno dobru 

saradnju, a bilo bi korisno poboljšati je za 

sprečavanje osipanja 

Partneri sa kojima treba poboljšati saradnju i 

kako 

 Lokalni mediji 

 Srednje i osnovne škole iz 
Opštine Vrbas 

 Lokalne nevladine organizacije 
(“Multi art”, “Osmeh”, 
“Kućica”…) 

 Medicinski centar 
 Lokalna samouprava  

 Kancelarija za mlade  

 Crveni krst  

 Biblioteka gradska  

 Centar za fizičku kulturu 

 Tim za dodatnu podršku 

učenicima sa teškoćama 

 Centar za socijalni rad 

 Lokalni sportski klubovi 

 Sekcije koje funkcionišu na lokalnom 
nivou (recitatorska, hor, orkestar, 
dramska…) 

 NVO koje nisu lokalne 

 Mediji koji izveštavaju van lokalnog 
nivoa 
 

Saradnju treba  poboljšati sa svima sa kojima do 

sada nismo imali dobru saradnju i to na sledeće 

načine: 

 sačiniti protokole o saradnji 

 organizovati sastanke sa 
predstavnicima svih institucija 
(ukazivati im na važnost njihovog 
angažovanja  i realizaciju projekta ) 

 informisati  predstavnike svih 
institucija o projektu neposredno i 
preko lokalnih medija 

 uključiti predstavnike institucija u 
realizaciju projektnih aktivnosti, 

 pregovaranje o konkretnim 
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 zaduženjima i pomoći 

 otvorena  saradnju i blagovremeno 
informisanje  svih aktera o tekućim 
problemima i diskusija o rešavaju tih 
problema 

 korišćenje svih raspoloživih resursa 
tako što svako preuzima 
odgovornost za određenu vrstu 
podrške 
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8.12. Тим за промоцију угледа и рада школе 
 

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Договор око организације и реализације 

пројекта - Трећи добротворни бал у 

организацији родитеља и наставника школе 

септембар 

Реализација пројекта - Трећи добротворни бал у 

организацији родитеља и наставника школе; 
договор око располагања средствима 

прикупљеним на поменутом догађају; 

организација Дана школе  

октобар 

Реализација Дана школе новембар 

Припрема школе за предстојеће празнике 

(организација кићења хола школе за Нову 

годину) 

децембар 

Организација и реализација Савиндана јануар 

Организација и реализација посета 

предшколских установа у граду 

фебруар 

Организација и реализација ликовне колоније; 

„Војвођански караван“ 

март 

Организација и реализација радне акције – 

Уредимо нашу школу 

(Учесници: наставници, ученици и родитељи 

ученика наше школе) 

април 

Организација приредбе поводом завршетка 

школске године; реализација „Војвођанског 
каравана“ 

мај 

Договор око организације и реализације 

пројекта - Четврти добротворни бал у 

организацији родитеља и наставника школе  

јун 

 

 

 

8.13. Одељенске старешине 
 
 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 

- рада оделењског старешине, 

- рада оделењског већа, 

- рад са заједницом ученика на ЧОС-у  

- сарадња са родитељима, израда програма образовања родитеља, 

- укључивање ученика у слободне активности, изборног и факултативног 

програма школе, 

- организовање послова за унапређивање, анализирање и вредновање 

квалитета ефеката образовно васпитног рада у оделењу. 

2. РАД ОДЕЛЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ СА УЧЕНИЦИМА 

Индивидуални рад са ученицима: 

- упознавање индивидуалних способности, особина, интересовања, 

склоности ученика, тенденција у развоју, 
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- упознавање породичних, социјалних, материјалних и других услова 

битних за развој ученика, 

- праћење напредовања ученика – успех, владање, интелектуални развој, 

мотивација, оспособљавање за самостално и рационално учење, однос према раду, 

социјални статус у оделењу, 

- идентификација даровитих,  

- идентификација ученика  са психофизичким сметњама и поремећајима у 

понашању (организација корективног рада и допунске наставе), 

- предузимање педагошких мера, процена ефикасности и успешности 

примењених поступака. 

Рад са оделењском заједницом: 

- укључивање ученика у колектив, 

- рад са одбором оделењске заједнице (усмеравање, вођење, информисање, 

         саветовање, упућивање.) 

- рад са одељенском заједницом ван обавезних часова-на одмору, излету, 

         акцијама у оквиру активности слободног времена, 

- мере за јачање колектива-социометријско испитивање, систематско  

          посматрање, вођење евиденције о појединим ученицима, 

- рад са групом ученика – према потреби. 

Рад са одељенским већима и наставницима 

оделењски старешина припрема и организује седнице,  

- координира рад наставника, 

- оделењски старешина са оделењским већем прати реализацију плана и 

програма образовно васпитног рада, изборних и факултативних програма у 

оделењу, 

- предлаже и подстиче унапређивање наставе, увођење иновација, 

- уједначавање критеријума вредновања, растерећење ученика, 

- учествује у организацији наставе, допунског, додатног и корективног 

рада, слободних активности, такмичења, 

- припрема и израђује анализе. 
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Рад са родитељима 

Сарадња са родитељима ће се одвијати преко родитељских састанака. 

- Педагошко образовање родитеља ће се одвијати кроз стручна предавања. 

- Индивидуалне консултације ће се одвијати преко «отворених врата» 

- Оделењски одбор родитеља (3 члана) изабрати на првом родитељском 

састанку. 

- Члана Савета родитеља (1 члан) делегирати на првом родитељском 

састанку. 

Сарадња са стручним сарадницима и институцијама 

- према потребама у оделењу, оделењски старешина укључује стручне 

сараднике у школи на решавању проблема, 

- оделењски старешина сарађује са стручњацима Центра за социјални рад, 

Здраственим центром итд. 

Сарадња са другим стручним органима, директором школе 

- у решавању сложенијих педагошких проблема ОС полази од одлука 

Наставничког већа и упутстава директора, 

- упознаје стручне органе са оствареним резултатима, 

Вођење педагошке документације 

- вођење дневника образовно васпитног рада, 

- уношење података у матичну књигу школе, 

- попуњава ђачке књижице, 

- попуњава похвалнице, дипломе, 

- издаје сведочанства, 

- води евиденцију о којима се стручни органи договоре. 

 

8.11. План и програм педагога 
 

 

ОБЛАСТИ РАДА САДРЖАЈИ САРАДНИЦИ ВРЕМЕ 

1. 

ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

Учествовање у изради школског 

програма, 

плана самовредновања и развојног 

плана установе 

директор, психолог, 

стручна већа, тимови, 

наставници 

јун, 

септембар 

2016. 

Учествовање у изради годишњег директор, психолог, август 2016. 
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плана рада школе и његових 

појединих делова (програма стручних 

органа и тимова, стручног 

усавршавања, рада стручних 

сарадника, сарадње са породицом, 

сарадње са друштвеном средином, 

превентивних програма...) 

стручна већа, тимови, 

наставници 

Припремање годишњих и месечних 

планова рада педагога 

Психолог Месечно 

Спровођење анализа и истраживања у 

школи у циљу испитивања потреба 
ученика, родитеља, локалне 

самоуправе 

директор, психолог, 

ОС 

мај/јун 2017. 

по потреби 

Учествовање у припреми 

индивидуалног образовног плана за 

ученике 

ОС, наставници, 

родитељи, психолог 

током 

године 

Учешће у планирању и организовању 

појединих облика сарадње са другим 

институцијама 

директор, психолог, 

ос, наставници 

током 

године 

Учествовање у писању пројеката 

школе и конкурисању ради 

обезбеђивања њиховог финансирања 

и примене 

директор, психолог, 

наставници 

по потреби 

Иницирање и учешће у иновативним 

видовима планирања наставе и 

других облика образовно-васпитног 
рада 

психолог, наставници током 

године 

Учествовање у избору и 

конципирању разних ваннаставних и 

ваншколских активности, односно 

учешће у планирању излета, 

екскурзија, боравка деце и ученика у 

природи 

директор, психолог, 

наставници 

август 2016. 

Учешће у планирању и реализацији 

културних манифестација, наступа 

ученика, медијског представљања и 

слично 

директор, психолог, 

наставници 

по потреби 

Пружање помоћи наставницима у 

изради планова допунског, додатног 

рада, плана рада одељењског 
старешине, секција 

психолог, наставници септембар 

2016. 

Учешће у избору и предлозима 

одељењских старешинстава 

директор, психолог јун 2016. 

Формирање одељења, распоређивање 

новопридошлих ученика и ученика 

који су упућени да понове разред 

директор, психолог август 2016. 

2. 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

Систематско праћење и вредновање 

наставног процеса, развоја и 

напредовања ученика 

директор, психолог током 

године 

Праћење реализације образовно-

васпитног рада 

директор, психолог током 

године 

Праћење ефеката иновативних 

активности и пројеката, као и 

директор, психолог, 

наставници 

Након 

спровођења 
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ефикасности нових организационих 

облика рада 

иновација 

Рад на развијању и примени 

инструмената за вредновање и 

самовредновање различитих области 

и активности рада школе 

директор, психолог, 

наставници 

током 

године 

Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана 

Стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

Квартално 

Учествовање у раду комисије за 

проверу савладаности програма 

увођења у посао наставника, 
стручног сарадника 

Чланови комисије по потреби 

Иницирање и учествовање у 

истраживањима образовно-васпитне 

праксе које реализује школа, 

научноистраживачка институција или 

стручно друштво у циљу 

унапређивања образовно-васпитног 

рада 

директор, психолог, 

наставници, Тим за 

самовредновање 

током 

године 

Учешће у изради годишњег 

извештаја о раду школе у 

остваривању свих програма 

образовно-васпитног рада (програма 

стручних органа и тимова, стручног 
усавршавања, превентивних 

програма, рада педагошко-

психолошке службе, сарадње са 

породицом, сарадње са друштвеном 

средином...) 

директор, психолог август, 

септембар, 

Учествовање у праћењу реализације 

остварености општих и посебних 

стандарда, постигнућа ученика 

директор, психолог, 

наставници 

квартално 

Праћење анализе успеха и 

дисциплине ученика на 

класификационим периодима, као и 

предлагање мера за њихово 

побољшање 

директор, психолог, 

ос 

квартално 

Праћење успеха ученика у 
ваннаставним активностима, 

такмичењима, завршним и пријемним 

испитима за упис у средње школе 

директор, психолог, 
наставници 

током 
године, 

јун 2017. 

Праћење узрока школског неуспеха 

ученика и предлагање решења за 

побољшање школског успеха 

директор, психолог, 

ос, наставници 

током 

године 

Праћење поступака и ефеката 

оцењивања ученика 

директор, психолог, 

ос, наставници 

током 

године 

3. 

РАД СА 

НАСТАВНИЦИМА 

Пружање помоћи наставницима на 

конкретизовању и 

операционализовању циљева и 

задатака образовно-васпитног рада 

директор, психолог, 

стручни тим за 

инклузивно 

образовање 

током 

године 

Пружање стручне помоћи 

наставницима на унапређивању 

психолог током 

године 
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квалитета наставе увођењем 

иновација и иницирањем коришћења 

савремених метода и облика рада (уз 

проучавање програма и праћење 

стручне литературе) 

Пружање помоћи наставницима у 

проналажењу начина за 

имплементацију општих и посебних 

стандарда 

Психолог током 

године 

Рад на процесу подизања квалитета 

нивоа ученичких знања и умења 

психолог, наставници током 

године 

Мотивисање наставника на 
континуирано стручно усавршавање 

и израду плана професионалног 

развоја и напредовања у струци 

директор, психолог током 
године 

Анализирање реализације часова 

редовне наставе у школама и других 

облика образовно-васпитног рада 

којима је присуствовао и давање 

предлога за њихово унапређење 

директор, психолог током 

године 

Праћење начина вођења педагошке 

документације наставника 

директор, психолог током 

године 

Иницирање и пружање стручне 

помоћи наставницима у коришћењу 

различитих метода, техника и 

инструмената оцењивања ученика 

Психолог током 

године 

Пружање помоћи наставницима у 
осмишљавању рада са ученицима 

којима је потребна додатна подршка 

(даровитим ученицима, ученицима са 

тешкоћама у развоју) 

психолог, стручни 
тим за инклузивно 

образовање 

током 
године 

Оснаживање наставника за рад са 

ученицима из осетљивих друштвених 

група кроз развијање флексибилног 

става према културним разликама и 

развијање интеркултуралне 

осетљивости и предлагање поступака 

који доприносе њиховом развоју 

директор, психолог, 

стручни тим за 

инклузивно 

образовање, тим за 

превенцију осипања 

ученика 

током 

године 

Оснаживање наставника за тимски 

рад кроз њихово подстицање на 
реализацију заједничких задатака, 

кроз координацију активности 

стручних већа, тимова и комисија 

директор, психолог, 

наставници 

током 

године 

Пружање помоћи наставницима у 

остваривању задатака професионалне 

оријентације и каријерног вођења и 

унапређивање тога рада 

психолог, тим за 

професионалну 

оријентацију 

током 

године 

Пружање помоћи наставницима у 

реализацији огледних и угледних 

часова и примера добре праксе, 

излагања на састанцима већа, актива, 

радних група, стручним скуповима и 

родитељским састанцима 

директор, психолог, 

наставници 

током 

године 
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Упознавање и одељенских старешина 

и одељенских већа са релевантним 

карактеристикама нових ученика 

психолог, ос, 

наставници 

септембар 

2016. 

Пружање помоћи одељенским 

старешинама у реализацији 

појединих садржаја часа одељењске 

заједнице 

Психолог по потреби 

Пружање помоћи наставницима у 

остваривању свих форми сарадње са 

породицом 

директор, психолог током 

године 

Пружање помоћи приправницима у 

процесу увођења у посао, као и у 
припреми полагања испита за 

лиценцу 

ментор, приправник, 

секретар 

по потреби 

Пружање помоћи наставницима у 

примени различитих техника и 

поступака самоевалуације 

Психолог током 

године 

4. 

РАД СА 

УЧЕНИЦИМА 

Испитивање детета уписаног у 

основну школу 

Психолог април/мај 

2017. 

Праћење развоја и напредовања 

ученика 

психолог, ос, 

наставници 

током 

године 

Праћење оптерећености ученика 

(садржај, време, обим и врста и начин 

ангажованости детета односно 

ученика) 

психолог, ос током 

године 

Саветодавни рад са новим 

ученицима, ученицима који су 

поновили разред  

Психолог током 

године 

Стварање оптималних услова за 
индивидуални развој ученика и 

пружање помоћи и подршке 

директор, психолог, 
ос, наставници 

током 
године 

Пружање подршке и помоћи 

ученицима у раду ученичког 

парламента и других ученичких 

организација 

психолог, ос, 

наставници 

током 

године 

Идентификовање и рад на отклањању 

педагошких узрока проблема у учењу 

и понашању 

психолог, ос, 

наставници 

током 

године 

Рад на професионалној оријентацији 

ученика и каријерном вођењу 

психолог, ос, тим за 

професионалну 

оријентацију 

током 

године 

Анализирање и предлагање мера за 

унапређивање ваннаставних 

активности 

психолог, директор, 

наставници 

током 

године 

Пружање помоћи и подршке 
укључивању ученика у различите 

пројекте и активности стручних и 

невладиних организација 

Психолог током 
године 

Пружање помоћи на осмишљавању 

садржаја и организовању активности 

за креативно и конструктивно 

коришћење слободног времена 

Психолог током 

године 

Промовисање, предлагање мера, Психолог, током 
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учешће у активностима у циљу 

смањивања насиља, а повећања 

толеранције и конструктивног 

решавања конфликата, популарисање 

здравих стилова живота 

наставници, Тим за 

заштиту ученика од 

насиља, директор 

године 

Учествовање у изради педагошког 

профила ученика за ученике којима је 

потребна додатна подршка израда 

индивидуалног образовног плана 

Психолог, ос, 

наставници, 

родитељи 

током 

године 

Анализирање предлога и сугестија 

ученика за унапређивање рада школе 
и помоћ у њиховој реализацији 

ученички парламент, 

ос, директор 

током 

године 

Учествовање у појачаном васпитном 

раду за ученика који врше повреду 

правила понашања у школи или се не 

придржава одлука директора и 

органа школе, неоправдано изостане 

са наставе пет часова, односно који 

својим понашањем угрожава друге у 

остваривању њихових права 

Психолог по потреби 

5. 

РАД СА 

РОДИТЕЉИМА, 

ОДНОСНО 
СТАРАТЕЉИМА 

Организовање и учествовање на 

општим и групним родитељским 

састанцима у вези са организацијом и 

остваривањем образовно-васпитног 
рада 

Психолог, ос, 

наставници, директор 

по потреби 

Припрема и реализација родитељских 

састанака, трибина, радионица са 

стручним темама 

Психолог, ос по потреби 

Укључивање родитеља, старатеља у 

поједине облике рада установе 

(настава, секције, предавања, 

пројекти...) и партиципација у свим 

сегментима рада установе 

Директор, психолог, 

ос 

по потреби 

Пружање подршке родитељима, 

старатељима у раду са ученицима са 

тешкоћама у учењу, проблемима у 

понашању, проблемима у развоју, 

професионалној оријентацији 

Психолог, ос током 

године 

Упознавање родитеља, старатеља са 
важећим законима, конвенцијама, 

протоколима о заштити деце, 

односно ученика од занемаривања и 

злостављања и другим документима 

од значаја за правилан развој ученика 

у циљу представљања корака и 

начина поступања установе 

Психолог, ос Септембар 

Пружање подршке и помоћи 

родитељима у осмишљавању 

слободног времена ученика 

Психолог, ос по потреби 

Рад са родитељима, односно 

старатељима у циљу прикупљања 

података о деци 

Психолог, ос, Тимови током 

године 

Сарадња са саветом родитеља, по Савет родитеља по потреби 
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потреби, информисањем родитеља и 

давање предлога по питањима која се 

разматрају на савету 

6. 

РАД СА 

ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И 
ПРАТИОЦЕМ 

УЧЕНИКА 

Сарадња са директором, стручним 

сарадницима на истраживању 

постојеће образовно-васпитне праксе 

и специфичних проблема и потреба 

школе и предлагање мера за 

унапређење 

Директор, психолог, 

стручни тимови за 

самовредновање, 

развојно планирање... 

током 

године 

Сарадња са директором и стручним 

сарадницима у оквиру рада стручних 
тимова и комисија и редовна размена 

информација 

Директор, психолог, 

стручни тимови и 
комисије 

током 

године 

Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на заједничком 

планирању активности, изради 

стратешких докумената установе, 

анализа и извештаја о раду школе 

Директор, психолог Јун-  

15. 09.2016. 

Сарадња са директором и психологом 

на формирању одељења и расподели 

одељењских старешинстава 

Директор, психолог Август 2017. 

Тимски рад на проналажењу 

најефикаснијих начина унапређивања 

вођења педагошке документације у 

школи 

Директор, психолог, 

наставници 

током 

године 

Сарадња са директором и психологом 
на планирању активности у циљу 

јачања наставничких и личних 

компетенција 

Директор, психолог, 
стручна већа 

током 
године 

Сарадња са педагошким асистентима 

и пратиоцима ученика на 

координацији активности у пружању 

подршке ученицима за које се доноси 

индивидуални образовни план 

Психолог, Тим за ИО, 

педагошки асистент и 

пратиоц 

по потреби 

Сарадња са директором и психологом 

по питању приговора и жалби 

ученика и његових родитеља, 

односно старатеља на оцену из 

предмета и владања 

Директор, психолог, 

секретар 

по потреби 

7. 
РАД У СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

Учествовање у раду наставничког 
већа (давањем саопштења, 

информисањем о резултатима 

обављених анализа, прегледа, 

истраживања и других активности од 

значаја за образовно-васпитни рад и 

јачање наставничких компетенција) 

Директор, психолог, 
наставници 

током 
године 

Учествовање у раду тимова, већа, 

актива и комисија на нивоу школе 

који се образују ради остваривања 

одређеног задатка, програма или 

пројекта. Учествовање у раду 

педагошког колегијума и стручних 

актива за развојно планирање и 

Директор, психолог, 

наставници 

током 

године 
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развој школског програма 

Предлагање мера за унапређивање 

рада стручних органа школе 

директор, психолог, 

стручни органи, 

тимови 

током 

године 

8. 

САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ 
ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Сарадња са образовним, 

здравственим, социјалним, научним, 

културним и другим установама које 

доприносе остваривању циљева и 

задатака образовно-васпитног рада 

школе 

Директор, психолог, 

oс, наставници, 

надлежна установа 

током 

године 

Учествовање у истраживањима 

научних, просветних и других 
установа 

Директор, психолог, 

oс, наставници, 
надлежна установа 

по потреби 

Осмишљавање програмских 

активности за унапређивање 

партнерских односа породице, школе 

и локалне самоуправе у циљу 

подршке развоја ученика 

Директор, психолог, 

oс, наставници, 

надлежна установа 

током 

године 

Активно учествовање у раду 

стручних друштава, органа и 

организација 

чланови стручних 

друштава, органа и 

организација 

током 

године 

Сарадња са канцеларијом за младе и 

другим удружењима грађана и 

организацијама које се баве 

програмима за младе 

Директор, психолог, 

ученички парламент, 

чланови удружења и 

организација 

током 

године 

Учешће у раду и сарадња са 

комисијама на нивоу локалне 
самоуправе, које се баве 

унапређивањем положаја ученика и 

услова за раст и развој 

Директор, психолог, 

чланови комисије 

током 

године 

Сарадња са националном службом за 

запошљавање 

Директор, психолог, 

oс, секретар 

током 

године 

9. 

ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД 

И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Вођење евиденције о сопственом 

раду на дневном, месечном и 

годишњем нивоу 

Директор, психолог током 

године 

Израда, припрема и чување посебних 

протокола, чек листа за праћење 

наставе и васпитних активности на 

нивоу школе 

Психолог, ос, Тим за 

самовредновање 

током 

године 

Припрема за послове предвиђене 

годишњим програмом и оперативним 

плановима рада педагога 

Директор, психолог током 

године 

Прикупљање података о ученицима и 
чување материјала који садржи личне 

податке о ученицима у складу са 

етичким кодексом педагога 

Психолог током 
године 

Стручни сарадник педагог се стручно 

се усавршава: праћењем стручне 

литературе и периодике, праћењем 

информација од значаја за 

образовање и васпитање на 

интернету; учествовањем у 

активностима струковног удружења 

Психолог током 

године 
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(Педагошко друштво Србије) и на 

Републичкој секцији педагога и 

психолога Србије, похађањем 

акредитованих семинара, учешћем на 

конгресима, конференцијама, 

трибинама, осмишљавањем и 

реализацијом акредитованих 

семинара, похађањем стручних 

скупова, разменом искуства и 
сарадњом са другим педагозима и 

стручним сарадницима у образовању 

 

 

8.12. План и програм психолога 
ОБЛАСТИ РАДА САДРЖАЈИ САРАДНИЦИ ВРЕМЕ 

1. 

ПЛАНИРАЊЕ И 

ПРОГРАМИРАЊЕ 
ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Учествовање у припреми школског 

програма, 

плана самовредновања и развојног 
плана установе и индивидуалног 

образовног плана за ученике 

директор, педагог, 

стручна већа, тимови, 

наставници 

јун, 

септембар 

2016. 

Учествовање у припреми концепције  

годишњег плана рада школе  

директор, педагог, 

стручна већа, тимови, 

наставници 

август 2016. 

Учествовање у припреми делова 

годишњег плана рада школе који се 

односе на планове и програме: 

подршке ученицима (рад са 

ученицима којима је потребна 

додатна образовна подршка, рад са 

ученицима са изузетним 

способностима; професионална 

оријентација, превенција болести 
зависности; промоција здравих 

стилова живота); заштите ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања, подизања квалитета 

знања и вештина ученика, стручног 

усавршавања запослених, сарадње 

школе и породице, целодневне 

наставе и продуженог боравка у 

основној школи. 

директор, педагог, 

стручна већа, тимови, 

наставници 

август 2016., 

током 

године 

Учествовање у осмишљавању и 

изради акционих планова и предлога 

пројеката који могу допринети 
унапређивању квалитета образовања 

и васпитања у школи, конкурисању 

ради обезбеђивања њиховог 

финансирања и учествовање у 

њиховој реализацији. 

директор, педагог, 

тимови, наставници 

по потреби 

Учествовање у избору уџбеника у 

школи. 

директор, педагог, 

наставници 

 

Припремање плана посете часовима у 

школи. 

директор, педагог током 

године 
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Припремање годишњег програма рада 

и месечних планова рада психолога. 

педагог Месечно 

Припремање плана сопственог 

стручног усавршавања и 

професионалног развоја. 

педагог  

2. 

ПРАЋЕЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

Учествовање у праћењу и вредновању  

образовно-васпитног рада школе и 

предлагање мера за побољшање 

ефикасности, економичности и 

успешности школе у задовољавању 

образовних и развојних ученика. 

директор, педагог,  

тимови, наставници 

током 

године 

Учествовање у континуираном 
праћењу и подстицању напредовања 

деце у развоју и учењу. Учествовање 

у континуираном праћењу и 

вредновању остварености општих и 

посебних стандарда постигнућа 

спровођењем квалитативних анализа 

постигнућа ученика, информисањем 

свих заинтересованих страна о 

резултатима анализе и припремом 

препорука за унапређивање 

постигнућа. 

директор, педагог, 
стручна већа, тимови, 

наставници 

током 
године 

Праћење и вредновање примене мера 
индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана за ученике.  

педагог, Тим за 
инклузију, 

наставници 

током 
године 

Учествовање у праћењу и вредновању 

ефеката иновативних активности и 

пројеката у вредновању огледа који се 

спроводе у школи. 

директор, педагог, 

стручна већа, тимови, 

наставници 

током 

године 

Учешће у изради годишњег извештаја 

о раду школе, а нарочито 

остваривања свих програма 

образовно-васпитног рада, програма 

стручних органа и тимова, стручног 

усавршавања, превентивних 

програма, рада психолошко-
педагошке службе, сарадње са 

породицом, сарадње са друштвеном 

средином. 

директор, педагог, 

стручна већа, тимови, 

наставници 

јун, август 

2017. 

Иницирање различитих истраживања 

ради унапређивања образовно-

васпитног рада установе и 

остваривања послова дефинисаних 

овим правилником. 

Педагог, тимови, 

наставници 

по потреби 

Учествовање у истраживањима која 

се спроводе у оквиру самовредновања 

рада школе (израдом инструмента 

процене, дефинисањем узорка и 

квалитативном анализом добијених 

резултата) и спровођења огледа.  

Педагог, тимови, 

наставници 

током 

године 

3. 
РАД СА 

Саветодавни рад усмерен ка стварању 
психолошких услова за подстицање 

педагог током 
године 
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НАСТАВНИЦИМА целовитог развоја деце. 

Пружање подршке наставницима у 

планирању и реализацији 

непосредног образовно-васпитног 

рада са децом, односно ученицима, а 

нарочито у области прилагођавања 

рада образовно-васпитним потребама 

детета, односно ученика; избора и 

примене различитих техника учења; 

ефикасног управљања процесом 
учења; избора поступака посматрања 

и праћења напредовања деце у учењу 

и развоју, односно вредновања 

ученичких постигнућа; стварања 

подстицајне атмосфере у групи, 

односно на часу; развијања 

конструктивне комуникације и 

демократских односа у групи, 

односно одељењу. 

педагог, ос, 

наставници 

током 

године 

Пружање подршке јачању 

наставничких компетенција у 

областима: комуникација и сарадња, 
конструктивно решавање сукоба и 

проблема, подршка развоју личности  

ученика, подучавање и учење, 

организација средине и дидактичког 

материјала. 

педагог, ос, 

наставници 

током 

године 

Упознавање наставника са 

психолошким принципима успешног 

процеса учења, групне динамике, 

социјалне интеракције, природом 

мотивације за учење, методама за 

подстицање различитих врста 

интелигенције, стиловима и облицима 

учења, стратегијама учења и 
мотивисања за учење. 

педагог, ос, 

наставници 

током 

године 

Саветовање наставника у 

индивидуализацији наставе на основу 

уочених потреба психолошке процене 

индивидуалних карактеристика 

ученика (способности, мотивације, 

особина личности) и остварености 

образовних постигнућа у школи. 

педагог, наставници током 

године 

Пружање подршке наставницима за 

рад са ученицима којима је потребна 

додатна образовна подршка. 

Координирање израде и у сарадњи са 

наставником и родитељем, тимско 
израђивање педагошког профила 

детета, односно ученика. 

Учествовање у развијању 

индивидуалних образовних планова 

коришћењем резултата сопствених 

педагог, Тим за 

инклузију, ос, 

наставници 

током 

године 
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психолошких процена и психолошких 

процена добијених из других 

установа. 

Оснаживање наставника за рад са 

ученицима изузетних способности 

(талентовани и обдарени) кроз 

упознавање са карактеристикама тих 

ученика (способности, мотивација, 

стил учења, интересовања, вредности, 

особине личности) и предлагање 
поступака који доприносе њиховом 

даљем развоју. 

педагог, Тим за 

инклузију, 

наставници 

током 

године 

Оснаживање наставника за рад са 

ученицима из осетљивих друштвених 

група кроз упознавање са 

карактеристикама тих ученика, 

развијање флексибилног става према 

културним разликама и развијање 

интеркултуралне осетљивости и 

предлагање поступака који доприносе 

њиховом развоју. 

педагог, наставници током 

године 

Пружање подршке наставницима у 

раду са ученицима код којих је 
утврђен психолошки узрок неуспеха у 

достизању захтева образовних 

стандарда као и појава неадаптивних 

облика понашања и предлагање мера 

за њихово превазилажење. 

педагог, ос, 

наставници 

током 

године 

Оснаживање наставника да 

препознају способности, 

интересовања и склоности ученика 

које су у функцији развоја 

професионалне каријере ученика. 

педагог, наставници током 

године 

Пружање подршке наставницима у 

формирању и вођењу ученичког 

колектива, указивање на психолошке 
узроке поремећаја интерперсоналних 

односа у групама, односно 

одељењским заједницама и 

предлагање мера за њихово 

превазилажење. 

педагог, наставници током 

године 

Пружање подршке наставницима у 

раду са родитељима, односно 

старатељима. 

педагог, ос, 

наставници 

током 

године 

Саветодавни рад са наставницима 

давањем повратне информације о 

часу, као и предлагањем мера за 

унапређење праћеног сегмента 

образовно-васпитног процеса. 

директор, педагог, 

наставници 

током 

године 

Оснаживање наставника за тимски 

рад кроз њихово подстицање на 
реализацију заједничких задатака, 

кроз координацију активности 

директор, педагог, 

наставници 

током 

године 
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стручних већа, тимова и комисија. 

Пружање подршке наставницима 

менторима и саветодавни рад са 

приправницима у процесу увођења у 

посао и лиценцирања. Менторски рад 

са психолозима приправницима у 

процесу увођења у посао и 

лиценцирања. 

педагог, наставници током 

године 

Усмеравање наставника у креирању 

плана стручног усавршавања и 

њиховог професионалног развоја.  

педагог, наставници 

током године 

 

4. 
РАД СА 

УЧЕНИЦИМА 

Испитивање детета уписаног у 
основну школу проценом 

интелектуалног, когнитивног, 

емоционалног и социјалног статуса 

ради давања препорука за даљи рад. 

Провера спремности за полазак у 

школу детета старости од шест до 

шест и по година.  

педагог април/мај 
2017. 

Учешће у структуирању одељења 

првог и по потреби других разреда. 

педагог Јун,август 

2017. 

Испитивање општих и посебних 

способности, особина личности, 

когнитивног стила, мотивације за 

школско учење, професионалних 
опредељења, вредносних 

оријентација и ставова, групне 

динамике одељења и статуса 

појединца у групи, психолошких 

чинилаца успеха и напредовања 

ученика и одељења, применом 

стандардизованих психолошких 

мерних инструмента и процедура, као 

и других инструмената процене ради 

добијања релевантних података за 

реализацију непосредног рада са 
ученицима и других послова у раду са 

наставницима, родитељима, 

институцијама. 

педагог током 

године 

Саветодавно-инструктивни рад са 

ученицима који имају тешкоће у 

учењу, развојне, емоционалне и 

социјалне тешкоће, проблеме 

прилагођавања, проблеме понашања. 

Педагог, ос током 

године 

Пружање подршке ученицима који се 

школују по индивидуализираној 

настави и индивидуалном образовном 

плану. 

педагог, стручни тим 

за инклузивно 

образовање 

током 

године 

Пружање подршке ученицима из 

осетљивих друштвених група. 

Педагог, ос, 

наставници 

током 

године 

Идентификовање ученика са 

изузетним способностима (даровити и 
талентовани) и пружање подршке 

Педагог, ос, 

наставници 

током 

године 
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таквим ученицима за њихов даљи 

развој. Учествовање у процени 

могућности за убрзано школовање 

ученика са изузетним способностима. 

Рад са ученицима на унапређењу 

кључних компетенција, ставова и 

вредности потребних за живот у 

савременом друштву: стратегије 

учења и мотивације за учење, 

вештине самосталног учења, концепт 
целоживотног учења, социјалне 

вештине (ненасилна комуникација, 

конструктивно решавање проблема, 

интеркултурална комуникација и 

уважавање различитости), здрави 

стилови живота, вештине доношења 

одлука и друго. 

Педагог, ос, 

сарадници из одсека 

за здравствено 

васпитање 

током 

године 

Подршка развоју професионалне 

каријере ученика професионалним 

информисањем и саветовањем (на 

основу процењених способности, 

интересовања, особина личности, 
мотивације ученика). 

Тим за 

професионалну 

оријентацију 

током 

године 

Пружање подршке ученичком 

активизму и партиципацији у 

школском животу. 

педагог током 

године 

Пружање психолошке помоћи детету, 

односно ученику, групи, односно 

одељењу у акцидентним кризама.  

 

Педагог, ос, директор  током 

године 

Учествовање у појачаном васпитном 

раду за ученике који врше повреду 

правила понашања у школи или се не 

придржавају одлука директора и 

органа школе, неоправдано изостану 

са наставе пет часова, односно који 

својим понашањем угрожавају друге 

у остваривању њихових права. 

Педагог, ос, директор  током 

године 

Организовање и реализовање 

предавања, трибина и других 

активности за ученике из области 
менталног здравља, педагошке, 

развојне и социјалне психологије.  

Педагог, ос, 

директор, сарадници 

из локалне заједнице 

током 

године 

5. 

РАД СА 

РОДИТЕЉИМА, 

ОДНОСНО 

СТАРАТЕЉИМА 

Прикупљање података од родитеља, 

односно старатеља који су од значаја 

за упознавање ученика и праћење 

његовог развоја. 

 педагог, ос током 

године 

Саветодавни рад са родитељима, 

односно старатељима ученика који 

имају различите тешкоће у развоју, 

учењу и понашању. 

 педагог, ос током 

године 

Подршка јачању родитељских  педагог, ос током 



ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ ВРБАС 
 

 

 

120 

ГОДИШЊИ ПЛАН ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

васпитних компетенција, нарочито 

информисањем о психолошким 

карактеристикама њихове деце у 

оквиру индивидуалних консултација 

и облика групног психолошког 

образовања родитеља. 

године 

Саветодавни рад и усмеравање 

родитеља, односно старатеља чија 

деца врше повреду правила понашања 

у школи и којима је одређен појачани 
васпитни рад.  

Директор, педагог, ос током 

године 

Сарадња са родитељима, односно 

старатељима на пружању подршке 

ученицима који се школују по 

индивидуалном образовном плану. 

педагог,ос, Тим за 

заштиту ученика од 

насиља 

током 

године 

Оснаживање родитеља, односно 

старатеља да препознају 

карактеристике своје деце које 

указују на њихове изузетне 

способности и сарадња на пружању 

подршке у проналажењу различитих 

могућности подстицања и усмеравања 

њиховог општег и професионалног 
развоја. 

педагог,ос током 

године 

Учествовање у реализацији програма 

сарадње установе са родитељима, 

односно старатељима ученика (општи 

и групни, односно одељењски 

родитељски састанци и друго).  

педагог,ос, директор током 

године 

Сарадња са саветом родитеља, по 

потреби, информисањем родитеља и 

давање предлога по питањима која се 

разматрају на савету. 

педагог, директор током 

године 

Пружање психолошке помоћи 

родитељима, односно старатељима 

чија су деца у акцидентној кризи.  

педагог,ос током 

године 

6. 

РАД СА 
ДИРЕКТОРОМ, 

СТРУЧНИМ 

САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ И 

ПРАТИОЦЕМ 

УЧЕНИКА 

Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на пословима који се 
тичу обезбеђивања ефикасности, 

економичности и флексибилности 

образовно-васпитног рада установе, а 

нарочито у вези са: избором 

наставника ментора, поделом 

одељенског старешинства и друго. 

Предлагање нових организационих 

решења образовно-васпитног рада. 

педагог, директор током 

године 

Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на припреми докумената 

установе, прегледа, извештаја и 

анализа. 

педагог, директор током 

године 

Сарадња са директором и стручним 

сарадницима у организовању 
трибина, предавања, радионица за 

педагог, директор током 

године 
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ученике, запослене, родитеље. 

Сарадња са другим стручним 

сарадницима на припреми и 

реализацији разних облика стручног 

усавршавања (предавања, радионице, 

прикази стручних чланака и сл.) за 

наставнике у оквиру установе. 

педагог, директор током 

године 

Сарадња са директором и педагогом 

по питању приговора и жалби 

ученика и његових родитеља, односно 

старатеља на оцену из предмета и 
владања. 

педагог, директор током 

године 

Учествовање у раду комисије за 

проверу савладаности програма за 

увођење у посао наставника, стручног 

сарадника. 

Чланови комисије током 

године 

Редовна размена, планирање и 

усаглашавање заједничких послова са 

другим стручним сарадницима у 

установи. 

педагог, директор током 

године 

Сарадња са педагошким асистентом и 

пратиоцем ученика на координацији 

активности у пружању подршке 

ученицима који се школују по 

индивидуалном образовном плану.  

Пед. Асистент, 

педагог, ос Тим за 

инклузују 

током 

године 

7. 
РАД У СТРУЧНИМ 

ОРГАНИМА И 

ТИМОВИМА 

Учествовање у раду наставничког, 
односно педагошког већа (давањем 

саопштења, информисањем о 

резултатима обављених анализа, 

прегледа, истраживања и других 

активности од значаја за образовно-

васпитни рад и јачање наставничких 

компетенција). 

наставници током 
године 

Учествовање у раду тимова установе 

који се образују ради остваривања 

одређеног задатка, програма или 

пројекта. 

Педагог, наставници током 

године 

Учествовање у раду стручних актива 

за развојно планирање и развој 
школског програма и педагошког 

колегијума. 

Педагог, директор, 

наставници 

током 

године 

8. 

САРАДЊА СА 

НАДЛЕЖНИМ 

УСТАНОВАМА, 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И 

ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Сарадња са образовним, 

здравственим, социјалним и другим 

институцијама значајним за 

остваривање циљева образовно-

васпитног рада и добробити ученика. 

директор, педагог , 

надлежна установа 

током 

године 

Сарадња са локалном заједницом и 

широм друштвеном средином за 

остваривање циљева образовно-

васпитног рада и добробити ученика. 

директор, педагог  током 

године 

Учествовање у раду стручних 

удружења, њихових органа, комисија, 

одбора. 

Психолози из других 

удружења 

током 

године 
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Сарадња са психолозима који раде у 

другим установама, институцијама, 

организацијама, удружењима од 

значаја за остваривање образовно-

васпитног рада и добробити деце, 

односно ученика: национална служба 

за запошљавање, центар за социјални 

рад, домови здравља, заводи за 

патологију говора, ментално здравље 
и друге здравствене установе, 

институт за психологију, матични 

факултет, заводи за вредновање и 

унапређење образовно-васпитног рада 

и др. 

Психолози из других 

удружења 

током 

године 

9. 

ВОЂЕЊЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ПРИПРЕМА ЗА РАД 

И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Учествовање у раду наставничког, 

односно педагошког већа (давањем 

саопштења, информисањем о 

резултатима обављених анализа, 

прегледа, истраживања и других 

активности од значаја за образовно-

васпитни рад и јачање наставничких 
компетенција). 

директор, педагог, 

наставници 

током 

године 

Учествовање у раду тимова установе 

који се образују ради остваривања 

одређеног задатка, програма или 

пројекта. 

директор, педагог, 

наставници 

током 

године 

Учествовање у раду стручних актива 

за развојно планирање и развој 

школског програма и педагошког 

колегијума. 

директор, педагог, 

наставници 

током 

године 

 

 

8.13. План и програм логопеда 
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Тематски  

Оквир 
ПРОГРАМСКИ  САДРЖАЈИ  РАДА  ЛОГОПЕДА 

 

 

 

 

 

ЛР 

1.Идентификација  ученика са сметњама  у говору 

2. Идентификација  ученика са  сметњама  у читање, писању, муцању, 

брзоплетост  говора  итд.  (  септембар) 

3.Организовање  логопедског рада  са ученицима  на основу 

идентификованог броја  ученика  са  говорним сметњама  и то :  

    а) вежбање у отклањању дислалиа 

    б) кориговање  читања и писања (дислексиа,  дисграфиа, дискалкулиа...) 

    в) корективни  рад  у отклањању муцања  

    г) вежбе у  визуелном опажању  

    д) вежбе у  развијању  аудитивне  перцепције  

    ђ) корективне  вежбе  у отклањању  брзоплетости у говору 

ПР 1.Израда  оперативног  седмичног плана  индивидуалног и  групног  рада  

логопеда са   ученицима  

ПРР 1.Припрема за  индивидуални и  групни  логопедски рад са  ученицима. 

СРУ 1.Саветодавни рад  са  родитељима  ученика  у циљу  упућивања на посебан 

однос  и третман  у  понашању  према деци која  испољавају одређене   

говорне   сметње. 

СРН 1.Групни и  индивудални саветодавни  рад са  наставницима . Сарадња  са 

наставницима  у циљу  упућивања  на примену  адекватних  поступака  

према  деци са  говорним сметњама. 

ТСР 1.Тимски  саветодавни рад  педагога, психолога  и логопеда  у циљу  

утврђивања  потпуније  анамнезе  и  предузимање  адекватнијих  психо-

терапеутских  мера и поспупака  у раду са  ученицима  

САР 1.Студијско – аналитички  рад  логопеда: 

     а) израда  адекватног  профила  документације   о ученицима  са           

логопедским  сметњама. 

     б)израда  инструментарија за  евалуацију  напредовања  ученика  у 

развоју ( евиденционе  листе, упитници  о  ставовима  и мишљењу  

родитеља, скале  процене   за  наставнике). 

ИР 1.Провођење  истраживања  о  утицају  школе  у отклањању  мана  и 

поремећаја  у понашању  ученика: 

     а)израда идејне  слике  истраживања  

     б)израда  инструмената  скале  процене евиденционе  листе,  упитник  за  

родитеље  и сл. 

     в)спровођење  истраживања  инструирање  наставника  

     г)интерпретација   налаза  и резултата 

2.Учешће  у  реализацији  пројекта  о утицају комплексног  система  

вредновања  на  васпитно-образовне  резултате  у раду  школе. 

СРС 1.Сарадња  са  друштвеном  средином  

     а)организовање  рада  савета  родитеља  школе, припрема  састанака, 
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8.14. План и програм библиотекар 
 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА - МЕДИЈАТЕКАРА 

 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ 

VIII Израда Годишњег плана рада библиотеке 

 

IX 

Израда плана радног времена библиотеке – објава на школском сајту 

Евиденција поклоњених књига и увођење у књигу инвентара 

Ажурирање картотеке ученика 

Ажурирање картотеке запослених школе 

Ажурирање књиге инвентара 

Упознавање ученика са правилима рада библиотеке 

Ажурирање листе лектире  

Сортирање књига 

Рад са корисницима библиотеке 

Акција Читалац месеца - објава на школском сајту и фејсбук страници школе 

Акција најлепши Коментар месеца о прочитаној књизи - објава на школском сајту 

 

X -  XII 

Рад са корисницима библиотеке 

Градска библиотека „Данило Киш“ - О најављеној донацији књига 

Почетак октобра: Обележавање Дечије недеље  

Почетак новембра: Упис ученика првог разреда у библиотеку 

Акције Читалац месеца - објава на школском сајту и фејсбук страници школе 

Акције најлепши Коментар месеца о прочитаној књизи - објава на школском сајту 

 

I -  III 

Инвентарисање нових књига 

Рад са корисницима библиотеке 

Продајна галерија Издавачке куће „Лагуна“ 

Попуњавање фонда новим књигама 

Инвентарисање нових књига 

планирање  рада (5 седмица  у току  године  - 5 часова) 

     б)израда  распореда сарадње  разредних  старешина  са  родитељима 

     в)израда  информатора  о могућностима  сарадње  са школом 

     г)израда  извештаја о сарадњи  школе  са  родитељима, прикупљање 

података од  разредних  старешина, одељењсских  савета ( 4 пута  у току  

године по  10  часова) 

ВСО 1.Учешће   у раду  стручних органа  

СУ 1.Стручно  усавршавање: 

     а)индивидуално с тручно  усавршавање 

     б)учешће  у раду  стручних  друштава  

ПД 1.Вођење  педагошке  документације  

ДЖ 1.Дежурство  у школи 
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Опоменути ученике који нису вратили књиге дуже од месец дана 

Акције Читалац месеца - објава на школском сајту и фејсбук страници школе 

Акције најлепши Коментар месеца о прочитаној књизи - објава на школском сајту 

 

IV - VI 

Ажурирање фонда библиотеке и одабир књига за куповину 

Организовати одлазак првака у посету библиотеци „Данило Киш“ 

Инвентарисање нових књига   

Евиденција књига и чланова библиотеке који нису вратили књиге - опомене 

Одабир, куповина књига за Ђака генерације, вуковце VIII разреда и Читаоца године у 

библиотеци 

Ажурирање архиве школских новина у електронском формату на веб сајту школе,  

организација и сарадња са ученицима – члановима ИР секције и свим  заинтересованим 

ученицима у изради школских новина у електронском формату и објављивање на школском 

сајту новог броја школских новина шКООЛиста 8 

Ажурирање фонда књига 

Акције Читалац месеца - објава на школском сајту и фејсбук страници школе 

Акције најлепши Коментар месеца о прочитаној књизи - објава на школском сајту 

Акција Читалац године - објава на школском сајту и фејсбук страници школе 

Акција најлепши Коментар године о прочитаној књизи - објава на школском сајту 

Сумирање резултата рада у библиотеци за 2016/2017. школску годину 

Израда годишњег извештаја о раду школске библиотеке за 2016/2017. шк.годину 

 

 

IX ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ УПРАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И 

САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 

9.1. Школски одбор 

 На основу Статута школе и члана 57. Закона о основама система 

образовања и васпитања, Школски одбор као орган управљања установе ради 

током године на следећим пословима и задацима који су у његовој надлежности: 

- Доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје 

сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;  

- Доноси школски програм (у даљем тексту: програм образовања и 

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

остваривању, вредновању и самовредновању;  

- Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике 

Србије;  

- Доноси финансијски план установе, у складу са законом;  

- Усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу 

екскурзија, односно наставе у природи;  

- Расписује конкурс и бира директора;  
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- Разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања 

и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада 

и остваривање образовно-васпитног рада;  

- Доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о 

његовом остваривању;  

- Одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;  

- Обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и 

статутом  

- Додељује награде ученицима школе 

- Брине се о потпуном, благовременом и тачном информисању запослених 

о питањима значајним за рад и живот школе. 

- Одлучује по жалби у другом степену, односно приговору на решење 

директора. 

- Обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и 

статутом. 

 Школски одбор броји 9 чланова по три представника: локалне самоуправе, 

Савета родитеља школе и запослених у школи. 

 Седницама школског одбора без права одлучивања приствују: директор 

школе, представник синдиката, представник Ђачког парламента и секретар школе 

у својству записничара. 

 Седницама руководи председник школског одбора, а у његовом одсуству 

заменик. 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ПО МЕСЕЦИМА 

Садржај рада Рок Извршилац 

Усвајање извештаја о раду ШО за школску 2015/16. годину 

V
II

I 

Директор, секретар, 

ШО Извештај о припремљености школе за школску 2015/16. 

Годину 

Усклаћивање нормативних аката, разматрање измена у 

правилницима и усклаживање са школским 

Разно 

Усвајање извештаја о остваривању Годишњег плана рада 

школе за шк. 2015/16 годину 

IX
 

Директр, секретар, ШО 

Усвајање извештаја о самовредновању за школску 2015/16. 
Годину 

Директр, секретар, ШО 

Усвајање извештаја о реализацији Школског развојног Директр, секретар, ШО 
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плана у току 2015/16. године 

Усвајање извештаја о реализацији Школског програма Директр, секретар, ШО 

Усвајање извештаја о раду директора за шк. 2015/16. 

Годину 

ШО 

Усвајање извештаја директора о раду школе 

доноси  

ШО 

Усвајање анкеса Развојном плану, Годишњем плану рада и 

Школском програму 

ШО 

Усвајање Годишњег плана рада за школску 2016/17. годину 

X
 

ШО 

Усвајање финансијског плана за школску 2016/17. годину ШО 

Разматрање планова школских тимова за 2016/17. годину ШО 

Разматрање стања и мера за побољшање услова рада школе Директор, секретар, 

ШО 

Извештавање и анализа ОВ резултата постигнутих на  крају 

првог квартала 

X
I 

Директор 

ШО 

Припреме за обележавање Дана школе Директор, секретар, 

ШО 

Текућа питања 

 

Директор, секретар, 

ШО 

Извештај о реализацији Дана школе 

X
II

 

Директор 

Извештај о реализацији школског инвентара Директор, секретар, 

ШО 

Инвестициона решења ( предлози мера за побољшање 

материјално техничких услова рада школе) 

ШО 

Текућа питања Директор, секретар, 

ШО 

Извештавање и анализа ОВ резултата 

постигнутих на  крају првог квартала 

I 

Директор, секретар, 

ШО 

Предлог мера за подизање квалитета наставе ШО 

Усвајање завршног рачуна за 2015.годину  

Предлози и припреме за обележавање школске славе Светог 

Саве 

Директор, секретар, 

ШО 

Упознавање са организацијом прирпемне наставе 

II
, 
II

I 

Директор 

Анализа ВО на крају трећег квартала Директор, секретар, 

ШО 

Текућа питања Директор, секретар, 

ШО 

Упознавање са начином организације завршних испита 

II
I,

 I
V

 

Директор 

Договор око организације другарске вечери за осме разреде Директор, секретар, 

ШО 

Ивестициона решења Директор, секретар, 

ШО 

Текућа питања Директор, секретар, 
ШО 

Анализа завршног испита 

V
, 

V
I 

Директор, секретар, 

ШО 

Аналза ВО рада на крају школске године Директор, секретар, 

ШО 

Текућа питања Директор, секретар, 

ШО 
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9.2. Директор школе 

Национални просветни савет је утврдио Стандарде компетенција 

директора установа образовања и васпитања. Стандардима су обухваћене 

компетенције директора које обезбеђују успешно управљање, организовање, 

руковођење, извршавање и контролу рада школе. У оквиру стандарда дефинисане 

су и области рада директора.   
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ОБЛАСТ АКТИВНОСТИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ 

ПЕРИОД 

РЕАЛ. 
1
. 
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р
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м
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р

а
д
а
 

ш
к

о
л
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Oбављање консултације са стручним сарадником на изради 

Годишњег плана рада школе 

Директор, стручни 

сарадници 

Август, 2016. 

Израда Годишњег програма рада школе Директор, стручни 

сарадници 

Август, 2016. 

Израда распореда рада наставника Директор, 

наставник инф. 

Август, 2016. 

Израда предлога документације за праћење реализације Годишњег 

плана рада школе 

Директор, стручни 

сарадници 

Септембар 2016. 

Израда програма истраживања у циљу остваривања бољих 

резултата рада у образовно-васпитном раду 

Директор, стручни 

сарадници 

Континуирано 

Израда програма рада директора Директор Август 2016. 

2
. 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

о
 

м
а
т
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ја

л
н

и
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а
д
а
ц
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Израда предлога организац. шеме обављања свих послова шк. Директор, стручни 

сарадници 

Август 2016. 

Подела задужења на почетку сваке школске године Директор, секретар Август 2016. 

Организација израде и ажурирања нормативних аката школе  Директор, секретар Континуирано 

Израда предлога плана набавке опреме и наставних средстава и 

инвестиционог одржавања 

Директор, шеф 

рачуноводства, ШО 

Јануар 2017. 

Пружање помоћи у обављању административно-финансијских 

послова 

Директор, шеф 

рачуноводства, ШО 

Континуирано 

Праћење утрошка финансијских средстава и праћење школских 

прописа  

Директор, шеф 

рачуноводства, ШО 

Континуирано 

3
. 

П
ед

а
г
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ш

к
о
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Посета часовима са циљем увида у организацију наставног рада и 

квалитетом припрема за наставу обилазак наставе, наставника 

почетника и млађих наставника са циљем пружања помоћи 

Директор, стручни 

сарадници 

Према плану 

посете часовима 

Индивидуални разговори са наставницима после посећених часова 

у циљу пружања помоћи у планирању и рограмирању и упућивање 

Директор, стручни 

сарадници 

Континуирано 
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на примену појединих облика метода рада 

Саветодавни рад са родитељима Директор Континуирано 

Групни облици инструктивног рада са наставницима Директор, стручни 

сарадници 

Континуирано 

Рад са ученицима 

 

Директор Континуирано 

4
. 

А
н

а
л

и
т
и

ч
к

и
 р

а
д
 

Анализа остваривања Годишњег програма рада школе Директор, стручни 

сарадници 

Јун, јул 2017. 

Полугодишњи извештај о успеху ученика и реализацији Годишњег 

програма рада 

Директор Јануар 2017. 

Израда различитих извештаја за потребе педагошких и друштвених 

институција 

Директор, стручни 

сарадници 

Континуирано 

Анализа програма рада наставника и сарадника  Директор, стручни 

сарадници 

Јун, јул 2017. 

Анализа резултата са завршног испита Директор Јул, 2017. 

Праћење уписа наших ученика у средњу школу Директор Јул, 2017. 

5
. 

Р
а
д
 у

 с
т
р

у
ч

н
и

м
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р
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м

а
 

ш
к

о
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Припремање седница стручних актива и школског одбора Директор, секретар Континуирано 

Педагошко-инструктивни послови у раду стручних актива и на 

седницама стручних актива  

Директор, стручни 

сарадници 

Континуирано 

Припремање и вођење седница Наставничког већа  Директор, стручни 

сарадници 

Континуирано 

Рад на стварању радне атмосфере међусобног поштовања, 

разумевања и помагања 

Колектив Континуирано 

Звршни пословни-рад на спровођењу одлука и закључака стручних 

органа 

Директор, чланови 

стручних органа 

Континуирано 

6 .  Р а д  н а  п е д а г о ш к о ј  д о к у м е н т а ц и ј и
 

Помоћ на изради инструмената упитника, скалера, потребних за Директор, стручни Континуирано 
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снимање и праћење одређених резултата 

 

сарадници, 

наставници 

Израда инструмената за валоризацију и процењивање реализације 

програмских задатака школе 

Директор, стручни 

сарадници, 

наставници 

Континуирано 

Увид у планирање и припрему наставе Директор, стручни 

сарадници, 

наставници 

Континуирано 

Контрола вођења педагошке документације Директор, стручни 

сарадници 

Континуирано 

7
. 
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 Учешће у раду стручних актива, семинара, саветовања Директор Континуирано 

Учешће на семинарима за директоре Директор Континуирано 

Праћење стручне литературе, часописа, приручника 

 

 

 

 

 

Директор Континуирано 

8
. 
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Сарадња са стручним институцијама Директор Континуирано 

Сарадња са друштвеном средином Директор Континуирано 

Сарадња са радним организацијама Директор Континуирано 

Сарадња са установама Директор Континуирано 

Сарадња са редакцијама листова и часописа и новинарима Директор Континуирано 
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9.3. Секретар 
 

Садржај рада Време 

Израђивање нацрта  општих аката школе Током године 

Праћење законских и других прописа и других правних аката који су у 

вези са школом и запосленима 

Током године 

Праћење законских и других прописа и других правних аката који су у 

вези са школом и запосленима 

Током године 

Евиденција и чување аката школе Током године 

Учешће у припремању седница органа школе Током године 

Вођење записника на седницама Школског одбора савета родитеља Током године 

Вођење записника на седницама Школског одбора савета родитеља Током године 

Вођење записника на седницама Школског одбора савета родитеља Током године 

Израда свих врста уговора, одлука и др. појединачних аката Током године 

Обављање правно – техничких послова око избора органа школе Током године 

Спровођење конкурса за пријем радника Током године 

Пријава и одјава радника Током године 

Вођење кадровске евиденције запослених Током године 

Реализација полагања завршнпг испита и активности око уписа ученика 

у средње школе 

Током године 

Издавање преводница и вођење евиденције досељених и одсељених 

ученика 

Током године 

Издавање дупликата сведочанства Током године 

Издавање потврда о статусу радника и ученика школе Током године 

Сарадња са ученицима и родитељима Током године 

Сарадња са радницима школе Током године 

Организација рада помоћног особља Током године 

Обављање стручних и техничких послова у поступку јавне набавке Током године 

Свакодневни пријем и отпремање поште Током године 

Вођење евиденције о присутности запослених у школи Током године 

Старање о одлагању документације у архиву и издавању документације 

из архиве и њеном ажурирању 

Током године 

Послови везани за безбедност и здравље ученика и запослених Током године 

 

9.4. Савет родитеља 

 У складу са чланом 58. Закона о основама система образовања и васпитања 

у школи се формира Савет родитеља. Он представља саветодавни орган установе 

у који се бира по један представник родитеља ученика сваког одељења на првом 

родитељском састанку.Састанак сазива одељењски старешина на почетку 

школске године. 

 Савет  родитеља има надлежности у решавању свих битних питања из 

живота и рада школе, и својим радом представља најважнију спону родитеља и 

школе. 

 Кроз своје облике рада и сарадњу са родитељима помаже у решавању 

васпитно - образовних проблема. 

Савет родитеља:  

- предлаже чланове органа управљања из реда родитеља 

- даје сагласност на програм и организовање екскурзија 
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- предлаже мере за осигурање  квалитета унапређење образовно васпитног 

рада 

- учествује у поступку предлагања изборних предмета 

- учествује у поступку предлагања избора уџбеника 

- раматра наменско коришћење средстава од донација и од проширене 

делатности установе 

- учествује у прописивању мера безбедности деце и ученика 

- предлаже свог представника у стручни актив за ШРП и друге тимове 

установе 

- разматра предлог програма образовања и васпитања; развојног плана ; 

Годишњег плана рада; извештаје о њиховом остваривању, вредновању и 

самовредновању 

- разматра и прати услове за рад установе 

- разматра услове за одрастање и учење и прати безбедност и заштиту 

ученика 

 Све ово омогућава родитељима да буду укључени у свеопшти живот школе 

и да активно доприносе побољшању услова за стицање квалитетног образовања и 

позитивне атмосфере. 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАТОРИ 

Констиуисање новог Савета родитеља и 

избор председника 

IX
, 

X
 

Савет родитеља 

Усвајање пословника о раду Савета 

родитеља 

Савет родитеља 

Извештај о раду Савета родитеља у 

претходној школској години 

Секретар 

Извештај о раду школе 
Извештај о раду директора  

Директор 

Упознавање Савета са Годишњим планом 

рада 
Директор 

Разматрање и усвајање Плана рада Савета 

за 2016/17. годину 

Савет родитеља 

Информисање о почетку рада школе, 

припремљеност за нову школску годину 

Директор 

Договор око новчаних потраживања од 

ученика (осигурање, претплата за штампу, 

исхрана..) 

Директор, секретар 

Упознавање родитеља са Правилником о 

безбедности и заштити ученика 

Секретар 

Упознавање са правилником о понашању 

ученика, родитеља и запослених  у 

установи 

Секретар 

 Упознавање са планом и програмом 

 екскурзија, избор агенција и дневница и 

Директор, секретср 
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давање сагласности на исте 

Упознавање родитеља са концептом 

реализације инклузивног обр. 

Директор 

Извештај о успеху и понашању ученика на 

крају првог класификационог периода шк. 

2016/2017.године 

X
, 

X
I 

Директор 

Предлагање мера за осигурање квалитета и 

унапређивање образовно-васпитног рада 

Савет родитеља, директор 

Упознавање Савета родитеља са 

планираним активностима поводом 

организовања Дана школе 

Директор 

Разматрање услова рада школе 

Давање сагласности за прославу  Нове 

године од првог до осмог разреда 

Савет родитеља, директор, 

секретар 

Разматрање коришћења средстава од 
донација 

Савет родитеља 

Разматрање и праћење услова за рад школе, 

услова за одрастање и учење, безбедност и 

заштиту ученика 

Савет родитеља 

Учествовање у поступку прописивања мера 

заштите и безбедности ученика за време 

боравка у школи и свих активности које 

организује школа 

Савет родитеља 

Анализа успеха ученика на крају првог 

полугодишта 

I,
 I

I 

Директор 

Упознавање родитеља са припремама за 

обележавање школске славе, Светог Саве 

Директор 

Упознавање родитеља са значајем и 

реализацијом професионалне оријентације 

Директор 

Упознавање родитеља са планом 

прирпемне наставе 

Директор 

Извештај о раду директора школе Директор 

Извештај о раду школе у првом 

полугодишту 

Директор 

Разматрање услова рада школе 
Давање сагласности за прославу  Нове 

године од првог до осмог разреда 

II
I,

 I
V

 

Савет родитеља 

Разматрање коришћења средстава од 

донација 

Савет родитеља 

Разматрање и праћење услова за рад школе, 

услова за одрастање и учење, безбедност и 

заштиту ученика 

Савет родитеља 

Учествовање у поступку прописивања мера 

заштите и безбедности ученика за време 

боравка у школи и свих активности које 

организује школа 

Савет родитеља 

Успех ученика на крају трећег 

класификационог периода 

Директор 

Сарадња школе са породицом и 

друштвеном средином (облици помоћи 

родитеља школи - анализа досадашњег 
искуства) 

Директор 

Сагласност за уџбенике – III, IV, VI, VII, 

VIII разред 

Договор око организовања другарске 

вечери за ученике осмог разреда 

Савет родитеља 

Предлози и сугестије родитеља на уређењу 

школе, о раду школе и могућности 

донаторства у школи V
, 

V
I Савет родитеља 
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Резултати ученика на такмичењу у току 

године 

Директор 

Упознавање са новинама за полагање 

завршног испита осмог разреда 

Директор 

Анализа завршног испита Директор 

Упис ученика осмих разреда у средње 

школе  

Директор 

Успех ученика на крају другог 

полугодишта 

Директор 

Разматрање извештаја о вредновању и 

самовредновању 

Директор, Савет родитеља 

 

 Савет родитеља има право да своје предлоге, питања и ставове упућује 

Школском одбору, директору школе и стручним органима школе. 

X ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

10.1. Допунски васпитно-образовни рад 

 Допунско образовни- васпитно рад се организује за ученике који заостају у 

савладавању програма образовања и васпитања. Циљ допунског рада је да се 

пружи ученицима помоћ у решавању индивидуалних тешкоћа у савладавању 

наставних садржаја ако заостају у напредовању на часовима редовне наставе или 

су болесни. 

 Избор ученика за допунски рад  врши одељењско веће на предлог 

наставника, одељењског старешине, педагошке службе или одељењске заједнице. 

Ученику треба објаснити значај допунског рада за њега а о томе обавестити и 

укључити родитеље ученика. Обавеза је одељењског старешине и наставника да 

прате потребе за допунским радом и да утврђују неопходан број часова допунске 

наставе за сваког појединог ученика. У циљу решавања целовитог проблема код 

ученика, неопходно је благовремена идентификација узрока заостајања ученика уз 

сарадњу предметног наставника и педагошке службе.  

 Наставници који организују допунско васпитно-образовни рад, треба да 

користе такве облике, методе и средства који ће наставне садржаје што више 

приближити ученицима који заостају у раду, да прилагођавају начин рада 

њиховим индивидуалним могућностима и на тај начин континуирано унапређују 

квалитет допунског рада. 

 Наставници редовно обавештавају одељењско веће, ученике и њихове 

родитеље о резултатима допунског рада а ученике који су се истакли у раду треба 

похвалити и наградити на одговарајући начин. 
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 Допунско-образовни рад се организује у току целе школске године по 

утврђеном распореду а наставља се у јуну и августу као продужена настава за 

полагање поправних испита. Евиденција реализације допунског рада се налази у 

Дневнику осталих облика рада. Заджења наставника се налазе у 

четрдесеточасовној радној недељи. 

10.2. Додатни образовно-васпитни рад 

 Додатно образовно-васпитни рад је намењен рафзвоју изузетно даровитих 

ученика и организује се са ограниченим бројем ученика са којима ће се радити 

претежно индивидуално и по посебном програму. 

 У циљу постизања што бољих резултата у додатном образовно-васпитном 

раду, посебну пажњу треба обратити на следеће захтеве: 

- да се на седницама одељењских већа изврши селекција ученика који ће 

бити укључени у додатно васпитно-образовни рад; 

- да један ученик не може бити обухваћен додатним радом из више 

наставних предмета, изузетно из два предмета ако су предмети сродне природе; 

- избор ученика треба вршити у сарадњи са предметним наставником и 

педагогом школе; 

- наставници треба детаљно да размотре програм додатног рада и у 

писменој форми план приложе документацији; 

- наставници треба да разраде методику рада на овим часовима; 

- сагласност тражити од родитеља. 

Идентификацију и избор ученика вршиће се у две фазе: 

 а) предлог за избор ученика од стране предметног наставника на основу 

приказаног успеха и интересовања. 

 б) избор ученика за додатни рад, после обављеног испитивања. 

 Коначни предлог за укључивање ученика у додатни васпитно-образовни 

рад дају предметни наставници и педагошка служба школе, а коначну одлуку 

доноси одељењско веће. 

 Евиденција реализације додатног рада се налази у Дневнику осталих 

облика рада. Заджења наставника се налазе у четрдесеточасовној радној недељи. 

10.3. Корективни педагошки рад 

 Код одређеног броја ученика у школи присутне су тешкоће у савладавању 

наставних садржаја што условљава неуспех у учењу а тиме и тешкоће у 

напредовању тих ученика. 
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 Тешкоће у учењу и напредовању ученика могу бити условљене; 

- Оштећењем вида; 

- Оштећењем слуха; 

- Поремећајем говора; 

- Телесним оштећењима, хроничним обољењима; 

- Поремећаји у понашању. 

 Да би се омогућило сваком ученику, са мањим сметњама у развоју, 

напредовање у складу са могућностима реализоваће се програм корективног 

педагошког рада. 

 Корективни педагошки рад, одвија се у оквиру четрдесточасовне радне 

недеље, са једним часом недељног задужења, код наставника, који у одељењу 

имају потребу за таквим видом додатне подршке ученицима. Рад са ученицима 

изводи се кроз психомоторне и логопедске вежбе. 

10.4. Припремна настава 

 Припремно образовно-васпитни рад за полагање поправног и разредног 

испита организоваће се за ученике од петог до осмог разреда од 17. до 22. августа 

2015. године у трајању од 5 дана по два часа дневно за сваки предмет. Комисију за 

полагање поправног испита одређује Наставничко веће на предлог директора. 

10.5. Припремна настава за полагање завршног испита 

У периоду од  30 маја. до 12. јуна 2015. године  године, за ученике осмог 

разреда, а пре почетка уписа у средњу школу у јунском року, организује се 

припремни образовни рад који ће помоћи ученицима да лакше приђу полагању 

поменутог испита. 

 Припремна настава, по законском основу, траје 10 наставних дана по два 

часа. С тим, што се већ годинама у назад у нашој школи појачава припремна 

настава из математике и српског језика и наставници са припремама почињу већ 

почетком другог полугодишта. 

У анализи завршног испита за школску 2015/16. годину, налазе се и 

акциони планови за припрему и реализацију завршног испита за школску 2016/17. 

 Припремну наставу ће реализовати: 

- Маја Ускоковић, српски језик, 30 часова 

- Јасмина Калуђеровић, математика, 30 часова 

- Срђан Радоичић, географија, 10 часова 
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- Каљевић Владимир, историја, 10 часова 

- Александар Војиновић, физика, 10 часова 

- Драгана Девић, биологија, 10 часова 

- Драган Девић, хемија, 10 часова 

10.6. Слободне активности 
 

 Друштвене и слободне активности ученика обухватају активност заједница 

ученика, друштвених организација, слободних акативности и разноврсне облике 

друштвено корисног рада. 

 Заједнице ученика су обавезан облик образовно-васпитног рада. 

 Циљ друштвених и слободних активности је да у остваривању општег 

циља васпитања (оспособљавање ученика  за развијање и неговање квалитетног 

индивидуалног и друштвеног живота) посебно допринесу формирању аутономне, 

стваралаче, радне, слободне, одговорне и друштвено ангажоване личности. 

 Посебни образовно-васпитни задаци друштвених и слободних акативности 

су:  

- васпитање за друштвену активност, демократско понашање, 

толерантност узајамност и опште људску солидраност 

- изграђивање правилног односа према раду, учењу, производима људског 

рада и формирању радних навика, подстицању и развијању самоиницијативе, 

самосталности и стваралаштва, интелектуалне радозналости, истраживачких 

склоности и жеље за новим сазнањима у области науке, технике, културе, 

уметности, спорта 

- развијање еколошке свести и активан однос према заштити и 

унапређивању животне средине. 

- развијању љубави, пажње и разумевања и равноправних односа између 

дечака и девојчица и прихватање етичких критеријума љубави као емоционалне, 

социјалне и људске везе међу половима. 

- развијање физички здраве, емоционално изражене личности. 

 Слободне активности ученика су облици ваннаставног образовно-

васпитног рада. Организују се ради задовољавања и развијања постојећих и 

стварању нових интересовања ученика, неговања склоности, способности и 

стваралаштва, проширивања и продубљивања знања, неговања одговорности и 

смисла за корективни рад. 
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 Један од значајинијих услова за остваривање што бољих резултата рада у 

слободним активностима јесте и педагошки осмишљена организација рада 

секција, група и других облика слободних активности. 

 У састављању распореда и планирања рада, вођењу педагошке 

документације у руковођењу радом секције заједно са наставницима треба да 

активно учествују и ученици. Евиденцију о раду секције води наставник у 

посебној свесци, а два пута током године, у обавези је да преда извештај о раду у 

писаној форми. Евиденција се налази код директора школе. 

10.6.1. Секције 

 

Ред. 

бр. 
Назив секције Разред 

недељни 

фонд 

годишњи 

фонд 

1.  Драмска I-IV 1 36 

2.  Музичка секција I-IV 1 36 

3.  Млади математичари I-IV 1 36 

4.  
Ликовна секција- 

спец.настава 
I-IV 1 36 

5.  Литерарна секција V-VIII 1 36 

6.  Шаховска секција V-VIII 1 36 

7.  Ликовна секција V-VIII  1 36 

8.  Информатичка секција V-VIII 1 36 

9.  English club V-VIII 1 36 

10.  Млади композитори V 1 36 

11.  Музичка секција VI и VII   

12.  
Професионална 

оријентација 

VII и VIII 

 
1 36 

13.  Драмска секција 
V-VIII 

спец.настава 
1 36 

14.  Спорт за све 
V-VIII 

спец.настава 
1 36 

15.  Техничка секција 
V-VIII 

спец.настава 
1 36 

 

10.6.2. Производни и други друштвено користан рад 

 У основној школи се организује друштвено користан рад у циљу 

побољшања и унапређивања услова живота и развоја деце у школи и средини у 

којој деца живе. Из тога произилазе следећи задаци:  

- развијање навика ученика да стално и рационално обављају различите 

послове као што су: сакупљачке, радне и акције солодарности, поједини облици 

услужних и производних активности. 
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- Оспособљавање и навикавање ученика да у раду користе раније стечена 

знања и вештине тј. да их практично примењују. 

- Упознавање карактеристика појединих области рада и проверавање 

сопствених способности и склоности ради правилне професионалне 

обавештености, 

- Развијање одговорности за предузете обавезе и поштовање радне 

дисциплине, као и правилно процењивање сопственог рада и рада других, 

- Стицање и практична примена знања и навика о хигијени, заштити на 

раду и заштити животне средине. 

Програмска подручја и садржаји. 

Активности везане за школу и школску зграду 

- Ученици се ангажују на уређењу и одржавању школских просторија, 

школске зграде, дворишта и врта у њему /стално хигијенско и естетско уређење). 

Такође, ученици могу да обављају и друге разноврсне послове и дужности у 

учионицама, школским ходницима и школској библиотеци, у школској кухињи и 

трпезарији. 

Активности у околини школе: 

- Ученици школе ће се укључивати у активности одржавања и уређивања 

насеља,  

- паркова и травњака, уређивања спомен обележја као и у активностима 

пружања помоћи старијим особама фи болесној деци. 

Акције сакупљања и солидарности 

- Ученици школе ће учествовати у акцијама сакупљања секундарних 

сировина: старе хартије, текстила и другог материјала за којим се укаже потреба у 

средини школе. Такође ће учествовати и у акцијама солидарности за угрожене у 

свим облицима потребне помоћи.  

 У активностима друштвено корисног рада учествују сви ученици школе, а 

приликом његове реализације води се рачуна о оптималном временском 

ангажовању ученика (први до четврти разред 10 часова, а пети до осми разред до 

15 часова годишње). Приликом ангажовања ученика у овим акцијама треба 

водити рачуна о узрасту ученика, њиховим индивидуалним могућностима, 

повезивању одређених активности са наставним садржајима и образовно 

васпитним задацима, као и о могућностима школе. 
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10.7. Екскурзије ученика (посете и излети) и настава у природи 

У складу са одлуком Школског одбора о избору дестинације, садржај, план 

и програм наставе у природи ће бити конкретизован. 

 Посете ученика трају до три часа у зависности од плана који треба 

реализовати. Најчешће су посете радним организација, посебно привредним. 

 Излети се организују, најчешће, ради рекреације и посматрање промена у 

природи по годишњим добима. Излети трају највише један дан, и то у најближој 

околини. 

 Екскурзију за школску годину утврђује школски одбор на основу одредаба 

члана 119. став 1. тачка 2. 

 Екскурзија мора бити организована тако да има образовни, васпитни и 

забавни циљ. 

Општи циљ екскурзије је непосредно упознавање појава, односа у 

природној и друштвеној средини, упознавање културног, историјског и духовног 

наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе. 

 Образовни циљ екскурзије треба да се огледа у стицању нових знања, у 

посматрању објеката и појава у природи и у продубљивању, утврђивању материје 

одређене на часосвима у школи, ради повезивања теоретске наставе са 

практичним радом.  

 Испуњавање васпитног дела циља треба да садржи све елементе који 

помажу, утичу и доприносе развоју личности ученика. 

 Забавни циљ мора се испунити таквим садржајима да изведена екскурзија 

ученицима остане у трајној и пријатној успомени.  

 Ова активност се организује за ученике петог и шестог разреда 

једнодневна, за ученике седмог разреда до два дана а за ученике осмог разреда до 

три дана екскурзија. 

Ученици од првог до четвртог разреда иду на наставу у природи од седам 

до десет дана. 

 Организација екскурзије и наставе у природи се састоји из следећих 

делова: 

 а) припреме екскурзије и наставе у природи (стручни и технички део) 

 б) извођење екскурзије и наставе у природи. 

 ц) закључак (анализа и извештај) изведене екскурзије и наставе у природи. 



ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ ВРБАС 
 

 

 

142 

ГОДИШЊИ ПЛАН ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

 Анализа изведених екскурзија и наставе у природи треба да обухвати: 

стручни део, технички део, да да општи утисак и закључак руководства 

екскурзије.  

 Извештај о изведеној екскурзији и настави у природи подносе руководиоци 

екскурзије и наставе у природи директору и школском одбору, најкасније 5 дана 

по повратку са пута. 

Планирана рекреативна настава за ученике од 1. до 4. разреда, није извођена 

последње две године. Ове школске године, планирано је да ученици иду 7 дана на 

Гоч. Коначна одлука зависи од законске процедуре и могућности родитеља. 

Планирани једнодневни излети и екскурзије за ову школску годину су:  

Време разред Садржај програма Стручни вођа 

Април, 

мај, јун 
I-IV 

Фрушка гора Даница 

Влаховић 

Април, 

мај 
V и VIII 

Царска бара Бранко Видовић 

Мај VI разред Засавица Драгана Девић 

Мај VII Београд В. Вујачић 

Мај V VI  Царска бара  

Мај VII VIII Београд С. Ференц 

Мај I- VIII 
Фрушка гора, Катаи салаш, Палићко 

језеро 
Рожа Хорват 

  

Комисија за екскурзије даје предлог маршуте – дестинације. Одељенско и 

Наставничко веће се изјашњавају о предлогу, а Савет родитеља школе даје 

сагласност на програм и организовање екскурзије, наставе у природи, излета, као 

и избор агенције и разматра извештај о њиховом остваривању. Школски одбор, 

као орган управљања, усваја извештај о реализацији горе наведеног. Екскурзије, 

излети и настава у природи реализују се према важећим одредбама Правилника о 

измени Правилника о наставном плану и програму основног образовања и 

васпитања и Законом о јавним набавкама. 

 У случају да због непредвидивих околности није изводљиво да се 

реализују горе наведене дестинације, по добијеној сагласности од стране 

родитеља ученика, Савета родитеља, изабраће се друга прихватљива дестинација, 

а измена ће се регулисати анексом Годишњег програма рада, који ће усвојити 

Школски одбор. 

Планови екскурзија, наставе у природи, излета се прилажу секретару школе 

непосредно пре њихове реализације и налазе се доступне на увид. Након анализе 
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биће анексом уврштене у Годишњи план рада школе. Неопходно је да сачекамо и 

Стручно упутство Министарства просвете о начину реализације екскурзија. 

XI ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 

11.1. План рада продуженог боравка 
 

Продужени боравак организован је за ученике млађег школског узраста (I-IV) 

разреда. 

 Образовно-васпитни рад, који се остварује у продуженом боравку, 

реализује једна учитељица а ученици су распоређени у једну хетерогену групу. 

 Учитељица са ученицима ради и индивидуално. 

Ритам рада у продуженом боравку: 

 Продужени боравак деце одвија се у две смене. 

 Када ученици похађају наставу пре подне продужени боравак се организује 

у времену од 11 ,00до 17,оо часова. 

 Када ученици похађају наставу после подне, продужени боравак се 

организује од 7 ,00 до 13,00 часова. 

 Време предвиђено за доручак је 8:30 до 9:00. Ручак је увек од 12:30 до 

13:00 часова, а ужина у 15:00 до15:30. 

 У зависности од смене, ученици имају доручак и ручак, односно, ручак и 

ужину. 

 Ученици, у продуженом боравку савладавају наставни програм, који нису 

савладали на часовима, израђују домаће задатке и активно проводе време кроз 

колективне игре, слободан разговор, слушање прича, гледање слика, филмова и 

ТВ емисија, играње са играчкама и дидактичким средствима, боравак на свежем 

ваздуху. Стичу виши степен културе при оброцима, прихватајући навике 

одржавања личне хигијене. 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

- Развијати код ученика комуникативност и ослободити их страха од 

школе и обавеза. 

- Створити и развијати код ученика навику да поштују устаљене норме у -

понашању у боравку, трпезарији, у школи. 

- Усмеравати ученике да плански распоређују своје слободно и радно 

време. 
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- Оспособљавање за прихватање дужности у колективу. 

- Упознати ученике како и зашто треба водити бригу о изгледу прибора за 

личну хигијену,као и његовом чувању и одлагању на одређено место. 

- Навикавати ученике да редовно, правилно на одређеном месту, у 

одређено време перу руке. 

- Указивати ученицима  које су последице неуредности и аљкавости и 

како се треба односити према својим и туђим стварима. 

- Развијати и нговати навику да ученици лично доприносе хигијенском и 

естетском уређењу просторије које користе. 

- Стварати и развијати радне навике и правилан однос према раду. 

- Научити их како и заштотреба поштовати старије и техничко особље у 

школи. 

- Неговање уредности , личне одговорности за своје и туђе ствари. 

- Буђење и неговање естетског доживљаја 

- Стварање и развијање радних навика културног понашања за столом.  

- Навикавати ученике да увек после јела распреме место где су јели. 

- Неговање културе исхране (узимање, жвакање и гутање затворених 

уста). 

- Навикавати ученике да код самопослуживања и послуживања користе 

речи :,,Изволи“, ,,Хвала“, ,,Пријатно“... 

- Упознати ученика са вредностима туђег рада и његово поштовање 

- Оспособљавање за организовање радног места и његову припрему. 

- Стварање и неговање радних навика. 

- Навикавати ученике на дужу, намерну концентрацију пажње,њену 

трајност и већи обим. 

- Развијање спретности, креативне и стваралачке маште. 

- Развијати код ученика навику да чувају књиге и остали школски прибор. 

- Развијање слуха и гласа ученика. 

- Оспособљавати ученике да могу соло, у дуету, у хору отпевати научену 

песму. 

- Активирање организма, развијање и јачање физичких способности. 

- Развијање окретности, концентрације и брзине. 

- Развијање такмичарског духа и фер-борбе. 
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- Стварати и развијати навику на што чешће коришћење природних 

фактора: сунца и чистог ваздуха. 

- Неговање лепог усменог и писменог говора у говорним ситуацијама- 

увежбавати особине лепог говора (дикција, монолог, дијалог) 

- Увежбавање технике и логике читања. 

- Навикавати прваке да правилно седе, држе оловку и пишу. 

ВРСТА АКТИВНОСТИ  

- Прихватање ученика, упознавање и смештај 

- Лична хигијена 

- Хигијена просторија које користимо и њихово естетско уређење 

- Самопослу-живање и послужива-ње у трпезарији 

- Упознавање ученика са условима потребним за успешно учење 

- Планирање и организовање радног места 

- Рад са папиром 

- Певање песама по слуху 

- Цртање 

- Рад са плодовима 

- Јутарња гимнастика 

- Игра: Између две и четири ватре 

- Посета градске галерије и  музеја 

- Говорне вежбе 

- Читање-гласно и изражајно 

- Првацима задавати да вежбају писање научених слова 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

ОПИС И ПЛАН РАДА ЗА 2016/2017. ГОДИНУ 
 

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу 

збрињавања детета млађег школског узраста које након редовне наставе одлази 

кући и без надзора проводи време до доласка родитеља. Самосталан боравак код 

куће често излаже дете многим опасностима, а страх и брига родитеља за дете 

током радног дана намећу потребу за организованом бригом за дете. Школе тиме 

добијају нову и захтевнију улогу која од запослених захтева организованију бригу 

о детету  током целог дана. Продужени дневни рад након (или пре) редовне 

наставе – продужени боравак, један је од модела којим се могу квалитетно и 

структурално решити наведени проблеми, посебно у урбаним срединама. Нова 

улога школе на тај ће начин бити максимално и рационално искоришћена  јер 
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пружа небројене могућности деловања у сврху правилног развоја и раста сваког 

детета у квалитетну особу, корисну својој породици и заједници. 

 

ОПИС РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

 

Пре или после редовне наставе (у зависности од смене) организује се 

продужени боравак у школи за ученике од првог до четвртог разреда основне 

школе.  

Боравак и рад према таквом облику организује се од 7 сати до 17 сати . Учитељ 

прави план активности (израда домаћег задатка, сати слободних активности и 

сати слободног времена).  

Учитељ који раде у продуженом боравку  се договара и усклађује своје 

активности са учитељима  из редовне наставе. У циљу упознавања деце, као и 

решавања педагошких ситуација учитељ из продуженог боравка је упућен на 

континуирану сарадњу са педагогом и психологом школе.  

Учитељ који раде у продуженом боравку сарађује с родитељима, одржава 

родитељске састанке и појединачне индивидуалне разговоре с родитељима.  

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

 

Циљеви реализације садржаја у продуженом боравку у складу су са општим 

циљевима основног образовања (три општа циља) 

1.Омогућити детету пун живот и открити његове/њене пуне потенцијале као 

јединствене особе 

2.Омогућити детету његов/њен развој као социјалног бића кроз живот и 

сарадњу са осталима како би допринела/допринео добру у друштву 

3.Припремити дете за даље образовање и целоживотно учење (учити како 

учити) 

 

Специфични циљеви: 

 потпун и хармоничан развој детета 

 важност истицања индивидуалних различитости (свако дете је 

јединствено; осигурава му се развој свих потенцијала) 

 фокусирање на учење (истиче се важност онога што дете учи и 

процеса којим усваја знања) 

 оспособити ученика за самостално учење 

 истиче се радост учења и подстиче мотивисаност за учење 

 потенцирати важност учења утемељеног на опажању процеса из 

окружења (очигледна метода) 

 писменост (језичка, математичка, информатичка) 

 рад на начинима изражавања емоција (друштвено прихватљиви 

модели) 

 развијање духовне димензије живота 

 поштовање различитости и важност толеранције 

 партнерство у образовању  

 улога технологије у образовању 

 брига о деци са посебним потребама 
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КЉУЧНА ПОДРУЧЈА РАЗВОЈА  

Хармоничан развој тела и душе: задовољавање потребе за кретањем и 

установљавањем културе кретања; поправљање координације покрета, осећаја за 

ритам и; комуницирање с основним предпоставкама здравог начина живота; 

утемељивање основних хигијенских и здравствених навика; обогаћивање 

емоционалног живота; упознавања себе и других; објективна самоевалуација; 

јачање потреба за интерперсоналним везама. 

Процес социјализације и комуникације: истраживање и континуирани рад на 

побољшању интелектуалних, емоционалних и моралних особина личности; 

упознавање са  друштвено прихватљивим облицима понашања у одређеним 

ситуацијама; јачање антидискриминационог осећања и хуманог односа према 

друштву ; усвајање практичних знања повезаних са елементарним грађанским 

васпитањем и свакодневним животним дужностима. 

Вербална комуникације или вербализација: рад на усавршавању вербалне вештине 

и проширивању вокабулара; циљани развој менталних способности; утемељење 

вештина за самоучење и самоедукацију. 

Уз постизање вештине прецизног и течног писања и читања, од ученика првог и 

другог разреда захтева се развијање вештине интерпретативних, критичких и 

креативних читатељских  вештина и изражајног  читања и рецитовања. 

Учење писаних слова први је корак у учењу упорабе писаног језика. Аутоматском 

писању претходи учење облика и спајања слова. Ученици морају бити 

оспособљени да довољно брзо пишу како би писање користили  као алат. 

Захтев развијања лепог рукописа, економичне и уредне организације текста и 

упорабе стандардних и уредних слова не спречава индивидуалне особине 

рукописа. Ученици морају да науче како да пишу без изостављања, замене или 

испуштања слова. 

Утемељење основа математичке, логичке и научно-технолошке писмености: 

активности креативног, јасног и логичног решавања проблема; откривање, 

ређање, класификовање, генерализовање, скицирање, рачунање и мерење; 

примена математичких знања у различитим концептима; упораба речи, бројева, 

симбола, табела и модела за објашњење математичких законитости; коришћење 

пригодног математичког записа, математичке и остале терминологије везане уз 

природне науке; решавање проблема вербалним и симболичким делатностима; 

упораба информацијско комуникацијских технологија; увежбавање и развој 

радно-практично-техничких вештина. 

Културно-уметничко подручје развоја: повезивање емотивне и моралне са 

естетском сфером живота и рада кроз позоришне и филске (тв) представе; читање 

поезије и прозе и експериментисање у интерпретацијама; упознавање с класичном 

и прикладном литературом; креативно изражавање кроз креирање ликовно-

вајарских радова.  

Пажња се обраћа књижевним, историјским, географским и уметничким 

информацијама и изражајима блиским узрасту ученика. 

Игре, спорт и рекреација: задовољавање потреба за кретањем;  игре опонашања, 

дечје игре из народне традиције, импровизовање игара у самосталној режији, 

поправљање координације покрета, групно импровизовање игара пропраћено 

ритмом, покретом и мимиком; елементарне игре, групне игре, спортске игре, 

такмичарске игре итд. 
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

      Остваривање циљева и развој кључних подручја  ће се најбоље остварити 

усмеравањем рада на садржаје, теме, кључне појмове и образовна постигнућа која 

су прописана Наставним планом и програмом за одређени разред. Садржаје ће 

реализовати учитељ у продуженом боравку, али у договору с учитељем који ради 

у редовној настави. Стога је изузетно важно све активности планирати како би се 

постигла кохерентност међу одабраним садржајима и усклађеност деловања међу 

учитељима. 

Време предвиђено за реализацију пратећих активности треба реализовати у 

складу с претходно наведеним циљевима рада у продуженом боравку, имајући 

увек на уму узраст и могућности детета.  

Креативност, иновативност и учитељска вештина максимално ће доћи до изражаја 

при одабиру игара, литературе, културних садржаја као и садржаја којима ће 

реализовати захтеве за развојем социјализацијских и комуникацијских те радно-

техничких компетенција. Посебну пажњу треба посветити целокупном развоју 

детета , у здраву, самосталну, радно оспособљену јединку која ће у будућности 

својим знањем, развијеним животним вештинама и ставовима допринети развоју 

друштва. 

 

ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА  
 

КАДА  ЈЕ НАСТАВА  ПОПОДНЕ 

7:00 – 8:00 -   пријем деце у боравак 

8:00 - 08:45   - јутарња гимнастика и слободно време 

8:45 - 9:30 -  припреме за доручак,доручак 

9:30 - 10:30 - самосталан рад-часови учења 

10:30 – 11:00-  слободно време 

11:00 – 11:45-   слободне активности 

11:45 -  12:30-   лична хигијена,ручак 

12:30 – 13:00-  спремање простора боравка,одлазак на редовну наставу 

 

 

КАДА  ЈЕ НАСТАВА  ПРЕ ПОДНЕ 

11:00 - 11:15  -  долазак деца са редовне наставе 

11:15 – 11:45 -   слободно време  

11:45 – 12:30 -  лична хигијена,ручак    

12:30 – 13:45-   самосталан рад ученика,часови учења  

13:45- 14:30-     слободно време 

14.30 – 15:30-    слободне активности 

15:30 – 16:15-    спремање простора боравка 

16:15 – 17:00-    одлазак ученика кући 

 

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКЕ СМЕРНИЦЕ 

У складу са циљевима и задацима које желимо да остваримо и са развојним 

могућностима ученика, препоручује се комбиновање стратегија, метода и облика 

рада како би се детету омогућило да на лак и безбрижан начин увежбава 

програмом предвиђене садржаје те максимално опуштено проводи своје слободно 

време. Школа мора постати учеников други дом, са свим особинама пријатног и  

пријатељског окружења. 

Важна педагошки принципи учења темеље се на томе да је: 
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 мотивациони фактор дечијег учења његова радозналост 

 да дете буде активно у процесу учења 

 постојеће дечје знање и искуство основа је учења 

 дечије тренутно окружење осигурава контекст учења 

 у центру процеса учења је језик 

 дете треба  учити вођен активностима и методама откривања 

 дужни да упутимо дете у естетску димензију учења 

 социјална и емоционална димензија важан је фактор учења 

 

Начини организације и облици рада:  

 курикуларни приступ (уместо предметно-сатног) 

 интегрисано учење и поучавање 

 мултидисциплинарни приступ  

 тимско и сарадничко учење  

 истраживачка настава 

 искуствено учење 

 проблемска настава 

 пројектна настава 

 учење кроз игру, праксу, учење за живот 

 факултативни програми (спортске активности) 

 ванучионична и теренска настава 

 ваннаставне активности 

 

УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА (ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА) 

 

    Наставни процес одвија се у учионици, а програм рада продуженог боравка се 

остварује у просторијама које су прилагођене и опремљене искључиво за 

остваривање рада продуженог боравка. 

Током боравка у школи ученицима је  осигуран један кувани топли оброк . Како 

би се ученицима омогућило, а учитељима олакшало усвајање правила понашања 

за време оброка,  терпезарија је естетски уређена и прикладно опремљена. 

Просторије у којима ће ученици проводити већи део дана су светле, довољно 

велике, опремљени аудио-визуалном опремом и дидактичким помагалима. 

Усвајање хигијенских навика захтева довољну количину сапуна и папира као и 

умиваоник за прање руку (који је одвојен од санитарног чвора). 

СТРУЧНИ ТИМ УКЉУЧЕН У РАД ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

        Учитељи  продуженог боравка: 

        Учитељи редовне наставе: 

        Стручни тим: психолог и педагог 
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Програм ваннаставних активности Програм ваннаставних активности за школску 2016./2017. годину ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

 

 
Време 

реализације 
Активности - теме 

Активности 

ученика 

Активности 

наставника 

Начин 

реализације 
Циљеви и задаци 

септембар 

-ликовно изражавање 

-креативан рад (прављење 

предмета од сламки, текстила, 

папира, гипса...) 

-израда паноа („Наша 

кошница“), спортске и 

друштвене активности 

(„Фудбал“, „Између две и 

четири ватре“, „Иде маца око 

тебе“, „Деда леда“, „Човече , 

не љутисе“, Музичке столице, 

Школица, игре вијачом, игре 

ластишом, решавање дечијих 

енигматских и логичких 

игара, разноврсна 

подржавања покрета људи и 

животиња  

-слушају 

-посматрају 

-описују 

-упоређују 

-цртају 

-праве 

-трче 

-вежбају 

-такмичесе 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-Развијање ученичких 

способности опажања и 

посматрања. 

-оспособљавање ученика за 

коришћење разноврсног 

материјала 

-оспособљавање ученика за живот 

и рад у колективу 

-развијање такмичарског духа 

октобар 

-креативан рад (прављење 

слика од опалог лишћа) 

-говорне и језичке вежбе 

(састављање приче на основу 

датих слика; прављење нових 

речи) 

-посматрање јесењих промена 

-истражују 

-прикупљају 

материјале 

-цртају 

-сликају 

-дискутују 

-изводе ѕакључке 

-координира 

радом, помаже 

у стварању тима 

и групе, 

-упућује на 

изворе сазнања, 

-сугерише 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-богаћење речника новим речима 

и развијање осећаја за реченицу 

-развијање смисла за тачност и 

естетски доживљај 

-развијање колективног духа и 

осећаја за групни рад 

-развијање и неговање љубави 
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у природи 

-певање и слушање музике 

-израда паноа (Јесен) 

-спортске и душтвене игре 

-обележавање дана јабуке 

-певају 

-вежбају и такмиче 

се 

-дискутује 

-мотивише 

према музици 

-неговање правилних хигијенских 

навика 

новембар 

-ликовно изражавање ученика 

-кративан рад (прављење 

дечијих инструмената и 

играчака) 

-друштвене и спортске игре у 

просторијама 

-израда паноа (Школски 

прибор, и научена слова) 

-обележавање Дана школе 

-упоређују 

-цртају 

-сликају 

-праве 

-вежбају 

-такмиче се 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-развијање перцепције, пажње, 

мишљења и закључивања 

-развијање уредности, тачности, 

маште, размишљања, процене 

свог и туђег рада 

-оспособљавање за практичан рад 

-развијање ликовних доживљаја 

-развијање колективног духа 

децембар 

-креативан рад (украшавање 

јелке и прављење мањски за 

маскембал) 

-припрема приредбе за дочек 

Нове године 

-игре на снегу 

-израда паноа („У сусрет Новој 

години-Новогодишњи пано 

жеља) 

-уређење и украшавање 

учионице 

-истражују 

-прикупљају 

материјале 

-цртају 

-праве 

-дискутују 

-анализирају 

-изводе закључке 

-координира 

радом  

-помаже у 

стварању тима 

и групе 

-упућује на 

изворе сазнања 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-оспособљавање за примену 

стечених знања 

-развијање маште и стваралаштва 

-развијање креативности и 

међусобне сарадње, 

-развијање осећаја за ритам и 

координацију покрета 

-неговању љубави према зимским 

чаролијама 

јануар 

-говорна вежба (Доживљај са 

зимског распуста) 

-игре на снегу (правимо фигуре 

од снега, Снешко Белић, 

Ледени град) 

-причају 

-активно слушају 

-вежбају 

-такмичесе 

-координира 

радом  

-помаже у 

стварању тима 

и групе 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-богаћење речника, -вежбе у 

усменом изражавању 

-неговање групног облика рада 

-учествовање у организовању 

уметничких активности 
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-спортске и друштвене игре по 

избору ученика 

-уређење паноа (игре на снегу, 

Свети Сава) 

-упућује на 

изворе сазнања 

-подстиче 

-мотивише 

-подстицање и развој 

креативности 

фебруар 

-говорна вежба (И речи се 

друже – наоснову приче по 

сликама) 

-спортске игре на снегу 

-друштвене игре у 

просторијама 

-изражајно усмено иражавање, 

читање занимљиве дечје 

литературе и часописа за децу 

-маскенбал поводом дана 

заљубљених 

-причају 

-читају 

-такмичесе 

-изводе ѕакључке 

-сугерише 

-поставља 

проблем 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-развијање правилног и лепог 

изражавања 

-неговање другарства 

-даљи развој физичких 

способности 

-развој критичког мишљења 

-неговање изражајног читања 

март 

-креативан рад (прављење 

букета од сувог и свежег 

цвећа и креп папира, весници 

пролећа, израда честитки ѕа 

Осми март...) 

-читање песама и састављање 

стихова о мајци 

-припрема приредби за Осми 

март 

-уређење паноа (Осми март 

Дан жена) 

-истражују 

-прикупљају 

материјал 

-чистају и рецитују 

-цртају праве 

-дискутују и 

анализирају 

-изводе закључке 

-координира 

радом  

-помаже у 

стварању тима 

и групе 

-упућује на 

изворе сазнања 

-подстиче 

-мотивише 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-развијање ученичких 

способности посматрања и 

опажања, логичко, стваралачког 

и апстрактног мишљења 

-развијање оспособљености за 

тимски рад 

-неговање изражајног читања и 

рецитовања 

-развијање и неговање 

такмичарског духа 

април 

-креативан рад (прављење 

корпица за јаја, украшавање 

ускршњих јаја) 

-читање текстова по избору 

-истражује 

-прикупљају 

материјале 

-читају и рецитују 

-мотивише 

-координира 

радом 

-помаже у 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-неговање изражајности при 

читању и рецитовању 

-развијање осећаја за склапање 

боја 
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ученика 

-изражајно рецитовање 

-слушање музике и играње 

народних игара 

-уређење паноа (Дан планете 

земље) 

-цртају и праве 

-дискутују и 

анализирају 

-изводе закључке 

-слушају музику 

-такмичесе 

сварању група и 

тимова 

-упућује на 

изворе знања 

-ослобађа од 

треме 

-развија 

слободно 

мишљење 

-рад у пару -развијање креативности и 

стваралаштва 

-развијање координације покрета 

уз музику 

-развијање осећаја за колективни 

рад 

-неговање навике очувања 

животне средине 

мај 

-иражајно читање и 

драматизација текстова 

-спортске, музичке и 

друштвене игре 

-ликовно изражавање 

-уређење паноа (Све цвета и 

све расте) 

-обилазак околине 

-читају 

-имитирају, глуме 

-причају, 

посматрају 

-изводе закључке 

-такмиче се 

-сугерише 

-подстиче 

-анализира 

-мотивише 

-развија 

кооперативност, 

самопоуздање 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-правилна примена стечених 

знања 

-увежбавање читања са 

разумевањем 

-подстиче на слободно причање 

-стицање навика и оспособљавање 

ученика за коришћење 

различитих извора знања 

-поштовања правила игре и 

поседовање спортске културе 

-упознавање знаменитости и 

лепоте места и околине и 

сварање навика за њихово 

чување 

јун 

-спортски живот (игре у 

школском дворишту, 

такмичење, игре у природи) 

-припрема приредбе за крај 

школске године 

-уређење паноа (У сусрет лету) 

-читање, рецитовање, 

-имитирају 

-глуме 

-сликају 

-рецитују 

-певају 

-такмиче се 

-разговара 

-процењује 

-закључује 

-фронтални 

-

индивидуални 

-групни 

-рад у пару 

-правилна примена стечених 

знања 

-неговање такмичарског духа 

-неговање навике учествовања у 

тимском раду 

-неговање изражајности у читању 

и рецитовању 
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драматизација 

-певање и слушање музике 

-неговање осећаја за поштовање и 

уважавање туђег мишљења. 
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11.2. Ученички парламент и вршњачки тим 
 

 

Време 

Реализације 
Активности 

СЕПТЕМБАР 

- Упознавање са новим члановима парламента; бирање 
руководства ученичког парламента и представника за Школски 

одбор 

- Планирање активности поводом Дечје недеље  
- Актуелна питања 

 

 

ОКТОБАР 

- Реализација Активности у вези Дечје недеље 
- Упознавање са Планом заштите ученика од насиља за нову шк-

годину, са Годишњим програмом рада школе, са активностима 

Вршњачког тима. 
- Актуелна питања 

 

НОВЕМБАР 

- Предлози и активности у вези обележавања Дана школе 

- Актуелна питања 
 

ДЕЦЕМБАР 

- Организовање ученичке забаве 

- Радионице: Вршњачка едукација 
- Актуелна питања 

 

ЈАНУАР 

- Договор о раду у другом полугодишту 

- Актуелна питања 
 

ФЕБРУАР 

       -      Организовање активности поводом Дана заљубљених 

       -      Актуелна питања 

 

МАРТ 

- Вршњачка едукација: реализовање радионица на тему 

Ненасилне комуникације у одељењима нижих разреда 

- Организација школских журки 
- Чланови УП учествују са предлозима у избору уџбеника 

- Чланови УП учествују  у састављању изборних предмете у 

анкети за изборне предмете 

- Актуелна питања 
 

АПРИЛ 

- Учешће у организовању акције чишћења школског дворишта 

- Организација школских журки 

- Радионице: Вршњачка едукација 
- Актуелна питања 

 

МАЈ 

- Учешће у организовању Спортског дана/Спортски дан посвећен 
безбедном и сигурном школском окружењу (фудбал, кошарка, 

одбојка, рукомет 

- Организација школских журки 

- Радионице: Вршњачка едукација 
- Учествовање у организација матурске вечери 

- Актуелна питања 

 

ЈУН 

- Организовање ученичке забаве 

- Анализа рада Ученичког парламента 

- Актуелна питања 
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PLAN ZA SPROVOĐENJE VRŠNJAČKE PODRŠKE U ŠKOLAMA U 2016-17 

 
 

Aktivnost Vreme 
ostvarivanja 

Akteri  Odgovorne 
osobe 

Dokaz o 
sprovedenoj 

aktivnosti 

    Zapisnik VT 

Obaveštenje učenika o 
formiranju Vršnjačkog 
tima za podršku na nivou 
škole 

septembar 
2016. 

Koordinator VT i 
psiholog 

Učenica 
koordinator 
VT,Nedeljka 
Mijanović i 
koordinator  
Biljana Marković  

Knjiga 
obaveštenja 

Izrada spiskova po 
odeljenjima učenika 
dobrovoljaca  

septembar 
2016. 

Koordinator VT i 
psiholog 

Učenica 
koordinator 
VT,Nedeljka 
Mijanović i 
koordinator  
Biljana Marković 

Spiskovi učenika 

Sastanak Vršnjačkog tima 
za podršku, dogovor o 
radu  

septembar 
2016. 

Učenici članovi 
VT; psiholog  
koordinator VT 

Učenica 
koordinator 
VT,Nedeljka 
Mijanović i 
koordinator  
Biljana Marković 

Zapisnik VT i 
fotografijena FB 
strani škole 

Izrada panoa VT sa 
imenima i postavljanje u 
holu škole 

septembar 
2016. 

Učenici članovi 
VT; psiholog  
koordinator VT 

Učenica 
koordinator 
VT,Nedeljka 
Mijanović i 
koordinator  
Biljana Marković 

Zapisnik VT i 
fotografijena FB 
strani škole 

Promovisanje VT (na ČOS-
ovima, fb strani škole) 

Kontinuirano Učenici članovi 
VT, OS, direktor 

Učenica 
koordinator 
VT,Nedeljka 
Mijanović i 
koordinator  
Biljana Marković 

Fotografije na fb 
strani škole 

Izrada plana aktivnosti VT 
(pomoć u učenju, 
antidiskriminacija, 
humanitarna pomoć) 

septembar 
2016. 

Učenici članovi 
VT, pedagog, 
psiholog 
koordinator VT 

Učenica 
koordinator 
VT,Nedeljka 
Mijanović i 
koordinator  
Biljana Marković 

Zapisnik VT i 
fotografijena FB 
strani škole 

Organizovanje 
humanitarne akcije za 
vreme Dečije nedelje, 
prikupljanje školskog 
pribora i garderobe za 
učenike kojima je to 
potrebno 
 

oktobar 2016. Učenici članovi 
VT, pedagog, 
psiholog 
koordinator VT 

Učenica 
koordinator 
VT,Nedeljka 
Mijanović i 
koordinator  
Biljana Marković 

Zapisnik VT i 
fotografijena FB 
strani škole 
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Objavljivanje spiska 
učenika koji će pružati 
pomoć u oblasti učenja 
(po predmetima i sa 
datumom)  na oglasnoj 
tabli u školi 
 

oktobar 2016. Učenici 
dobrovoljci; 
psiholog  
koordinator VT 

Učenica 
koordinator 
VT,Nedeljka 
Mijanović i 
koordinator  
Biljana Marković 

Fotografija 
objavljenog spiska 

Obaveštenje učenika i 
nastavnika o planu 
vršnjačke pomoći u 
oblasti učenja i 
upućivanje na objavljeni 
spisak 
 

oktobar 2016. Učenici 
dobrovoljci; 
psiholog, 
koordinator VT 

Učenica 
koordinator 
VT,Nedeljka 
Mijanović i 
koordinator  
Biljana Marković 

Knjiga 
obaveštenja 

Organizovanje nekoliko 
vršnjačkih radionica na 
temu nenasilne 
komunikacije i 
tolerancije,  i uključivanje 
učenika sa IPPO u 
pripremu i realizaciju 
radionica 
 

Kontinuirano Učenici 
dobrovoljci; 
psiholog 
koordinator VT 

Učenica 
koordinator 
VT,Nedeljka 
Mijanović i 
koordinator  
Biljana Marković 

Zapisnik VT i 
fotografijena FB 
strani škole 

Postavljanje u hol škole 
“Kutije tajni” u koju će 
učenici moći da  
ostavljaju poruke koje im 
je teško da podele sa 
nekim 
 

oktobar 2016. Učenici 
dobrovoljci; 
psiholog 
koordinator VT 

Učenica 
koordinator 
VT,Nedeljka 
Mijanović i 
koordinator  
Biljana Marković 

Zapisnik VT i 
fotografijena FB 
strani škole 

Organizovanje sportskog 
takmičenja (fudbal i/ili 
košarka) u dvorištu škole  
gde će ulaznica za sve 
učesnike biti neki deo 
školskog pribora ili 
garderobe i uključivanje 
učenika sa IPPO u 
organizovanje turnira 
 

Tokom 
drugog 
polugodišta 
2016-17 

Učenici 
dobrovoljci; 
nastavnik fizičkog 
Dušan Kulić, 
psiholog 
koordinator VT 

Učenica 
koordinator 
VT,Nedeljka 
Mijanović i 
koordinator  
Biljana Marković 

Zapisnik VT i 
fotografijena FB 
strani škole 

 
 
U izradi plana uključeni su učenici: 
 
1. Mijanović Nedeljka 
2. Mijanović Nevena 
3. Banacki Staša  
4. Anja Jovović 
5. Tia Trubint 
 
U izradi plana uključeni su nastavnici: 
 
1. Biljana Marković, psiholog 
2. Dragana Kovačević, pedagog 
3. Dušan Kulić, nastavnik fizičkog 
 



ОСНОВНА ШКОЛА „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ ВРБАС 
 

 

 

158 

ГОДИШЊИ ПЛАН ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 

11.3. Одељенске заједнице 

 Ученичке одељењске заједнице се конститишу почетком школске године 

избором одбора одељењске заједнице  и утврђивањем осталих задужења.Поред 

заједничких задатака за све облике друштвених и слободних активности ОЗ треба 

да допринесе: 

- Унапређивању успеха у настави ,ваннаставним и другим ученичким 

активностима и побољшању понашања ученика 

- Чувању здравља и заштити животне и радне средине 

- Развијању хуманих и равноправних односа 

- Неговању традиције , поштовања права, различитости, разумевања и 

толеранције 

- Осмишљавање слободног времена 

- Оспособљавању за организовање и дружење 

Планови рада одељенске заједнице налазе се у посебној свесци коју води 

задужени ученик из одељења. 

11.4. Програм превенције болести зависности и малолетничке делинквенције 

 

Програм превенције болести зависности реализоваћемо као и до сада у сарадњи са 

Медицинским центром „Вељко Влаховић“ Врбас, одсеком за здравствено 

васпитање. 

Носиоци активности су одељењске старешине уз координацију педагошко-

психолошке службе. 

Програм малолетничке деликвенције остварујемо у сарадњи са полицијском 

станицом Врбас и њиховим предавачима. 

У складу са понуђеним темама, постји могућност измене области које ће бити 

обухваћене предавањима.  

 

ОБЛАСТ САДРЖАЈ 
ОБЛИК 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Болести зависности 
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1. Пушење 

- Израда паноа о 

штетности пушења у 

оквиру учионица 

- Између пушења и 

здравља нема дилеме – 

бирам здравље! 

- Тема за ЧОС 

- како препознати дете које 

пуши цигарете-родитељски 

састанак 

- Превентивно предавање 

Цртежи,састави 

ЧОЗ 

Радионички 

облик 

 

 

Предавање и 

дискусија 

 

предавање 

 4-5 разред 

и стручна служба 

 

 

ОС 

 

 

 

Медицински 

центар 

2. Алкохол 

- Израда паноа о 

штетности употребе 

алкохола-учионица 

- како рећи НЕ – ЧОС 

 

- Како препознати дете 

које пије-родитељски 

састанак  

- упућивање ученика код 

лекара - по потреби 

- Можемо се забављати и 

без алкохола (тема за ЧОС 

пред екскурзију) 

 

- Превентивно предавање 

Цртежи, састави, 

ЧОС 

Радионички 

 

 

Предавање 

разг.на ЧОС  

Индивидуални 

третман 

Разговор 

 

 

 

предавање 

 6 раз. 

 

ОС и стручна 

служба 

 

Лекар  

 

Стручна служба 

 

ОС 

 

 

Медицински 

центар 

3. 

Наркоманија 

- Израда паноа СТОП ЗА 

ДРОГУ-пано у холу школе 

 

- Како препознати дете 

које проба дрогу-

родитељски састанак 

 

- Мој друг-наркоман-ЧОС 

 

- Сарадња са Домом 

здравља и дечјом 

болницом 

- како препознати ученика 

који се дрогира (предавање 

за наставнике) 

 

- Разговор са леченим 

наркоманом-видео снимак 

или трибина 

 

- Превентивно предавање 

Цртежи, састави 

 

Предавање, 

брошура 

 

 

Радионички об. 

Третман  

 

Предавање на 

Наставничком 

већу 

разговор 

 

 

предавање 

Ликовна и 

лит.секција 

 

Лекар, инспектор 

МУП-а 

стр.служ. 

 

ОС, стр.служ. 

 

Лекар и 

инспектор МУП-

а 

Психолог  

Педагог 

 

Медицински 

центар 

ОБЛАСТ САДРЖАЈ 
ОБЛИК 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

4. - Идентификација  ученика Систематско Наставници и 
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Поремећаји 

понашања 

са поремећајима 

понашања: 

- крађа 

- лаж 

- бежање од куће 

- претерана вербална 

агресија 

- чиста физичка 

агресивност 

- неоправдано изостајање 

из школе 

- неприхватљиво 

секскуално понашање 

- интензивирање тимског 

рада наставника и стр. 

сарадн. на реалз.васп. рада 

- сарадња са родит. чија 

деца манифестују неки од 

облика порем. понашања 

Едукација родитеља о 

адекватном васпитном 

стилу – теме за родитељске 

састанке:  

«Похвала, награда, грдња и 

казна»  

«Како користити слободно 

време» 

«Породична атмосвера» 

сарадња са друштвеном 

средином: 

- МУП 

- Центар за социјални рад 

-Дом здравља 

Теме за ЧОС : реализација 

дела програма учионица 

добре воље 

- праћење и евидентирање 

неоправданих изостанака 

- Праћење укључености 

ученика сл. актив. ван шк. 

- Васпитно-образовни рад 

са ученицима који 

испољавају неке од облика 

поремећаја понашања  

праћење ученика 

и сарадња са 

стручном 

службом 

 

Стручне 

консултације  

 

Индивидуални 

разговори 

 

 

Родитељски 

састанци и 

индивидуални 

разговори 

 

 

 

 

Стручна помоћ 

Консултације 

Интервенције 

 

 

 

Радионички  

 

 

 

Писмена 

евиденција 

Писмена 

евиденција 

 

Анкета  

Групни и инд. 

Корективни рад 

психолог 

педагог 

 

Наставници и 

стр.сарад. 

 

ОС и 

стр.сарадници 

 

 

Психолог 

педагог 

 

 

 

 

 

ОС  

Психолог, 

директор 

 

 

 

ОС  

Психолог 

 

 

ОС, психолог 

 

Психолог 

педагог 

 

 

Психолог 

педагог 
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11.5. Програм примене Конвенције о правима детета 

 Наша држава је потписница Конвенције о правима детета, те је школа као 

установа која се бави планским и систематским деловањем у области образовања 

и васпитања у могућности да реализује примену Конвенције о правима детета.  

 Програм примене Конвенције о правима детета се остварује на нивоу 

нформисања, снимања стања о правима детета у лиокалној средини и реализација 

конкретних акција.  

 Ове школске године ћемо реализовати акцију информисања о Конвеницији 

о правима детета. Информисањем ћемо обухватити: ученике, родитеље, 

наставнике и ширу јавност у локалној средини.  

САДРЖАЈ РАДА 
НОСИОЦИ И ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Информисање ученика  

На ЧОС  информисати ученике: 

Упознавање са Конвенцијом о правима  детета                               

- Кроз ликовне и литерарне радове изразити најважније и 
најугроженије дечје право 

- Од добијеног материјала израдити паное за учионице и 

ходнике 

- У програм поводом пријема првака, поводом обележавања 
Дан школе, унети елементе Конвенције о правима детета 

- На часовима литерарне и ликовне секције писати и 

илустровати на тему: Дечја права и тај материјал користити 
за уређење паноа и као обавештавање шире јавности 

- Реализовати пројекат «Буквар дечјих права» радом у 

радионицама са 4 разредом                            

ОС, предметни 

наставници, педагог, 

психолог 
- септембар, окотобар, 

током школске године 

2. Информисање наставника 

На наставничком већу упознати наставнике са Конвенцијом о 
правима детета 

- упознавање ОС са посебно припремљеним материјалом о 

Конвеницји о правима детета и упуства за примену на часу 

ОС 
- сугерисати наставницима да у оквиру свог предмета, када је 

то могуће, објасне  ученицима поједина права. 

Стручна служба 
- септембар, 

континуирано током 

школске године 

3. Информисање родитеља 

- на родитељском састанку IV разреду упознати родитеље са 

Конвенцијом 
 - у индивидуалним контактима са родитељима, информисати 

их о правима детета  

ОС, педагог психолог 

- септембар, 
континуирано током 

школске године 

4. Информисање шире јавности  

     - Израда летака и плаката, штампање и оглашавање у 

локалној средини 
- један број школског листа посветити дечјим правима  

Ученици, редакција 

школских новина и сајта 
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11.6. План школског такмичења 

 Такмичење је ваннаставна активност, која се организује у циљу 

вредновања и рангирања знања, умења, вештина и способности ученика из 

предмета, односно области предмета. 

 Циљ такмичења је афирмација образовно-васпитног рада, постигнућа 

ученика и подизање квалитета образовања. 

Задаци такмичења су:  

- вредновање нивоа стечених знања, умења, вештина и способности 

ученика, 

- рангирање нивоа постигнућа ученика 

 У складу са календаром такмичења, који доноси и објављује Министарство 

просвете, биче организовања такмичења и на нивоу наше школе. Ученици и 

наставници наше школе одазивају редовно на сва такмичења и то из: 

- српског језика 

- математике 

- енглеског језика 

- билогије 

- немачког језика 

- усинског језика 

- историје 

- географије 

- информатике и рачунарства 

- физичког васпитања 

- физике 

- хемије 

 На нивоу општинског такмичења, наша школа је домаћин такмичењу из 

биологије и информатике и рачунарства. 

 Припреме ученика за такмичења изводе се на часовима додатне наставе, 

мећутим, вид додатног рада се спроводи и на такозваним редовним часовима, као 

и на секцијама из појединих предмета и представља континуиран рад ученика и 

наставника.  

Министарство објављује план такмичења за текућу школску годину у децембру 

месецу. План у прилогу је оријентациони по прошлогодишњем плану. 
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Предмет такмичења Назив такмичења Време одржавања 

Српски језик Такмичење у знању српског 

језика и језичке културе 

фебруар 2017. 

Русински језик Такмичење у знању 

русинског језика и језичке 

културе 

март 2017. 

Историја Такмичење из историје фебруар 2017. 

Географија Такмичење из географије фебруар 2017. 

Математика Такмичење из математике фебруар 2017. 

Физика Такмичење из физике фебруар 2017. 

Хемија Такмичење из хемије фебруар 2017. 

Биологија Такмичење из биологије фебруар 2017. 

Физичка култура Такмичење у малом фудбалу, 

кошарци, одбојци и рукомету 

март/април 2017. 
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XII ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 
 

12.1. Стручно усавршавање на нивоу установе 

 

ДОКУМЕНТ О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У 

УСТАНОВИ 

У оквиру пуног раднов времена наставник и стручни сарадник има 68 сати 

годишње различитих облика стручног усавршавња, од чега 24 сата право на 

плаћено одсуство из установе ради похађања одабраних програма и стручних 

скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих развојних активности. 

Стално стручно усавршавање остарује се активностима које предузима установа у 

оквиру својих развојних активности, и то: 

 

1. Извођење угледних часова, односно активности са дискусијом и 

анализом 

Активност Број сати Опис активности 

 

 

 

 

Извођење угледног часа 

 

 

 

 

 

8 

Писана припрема за час, 

Организација простора и времена,  

Припрема наставног материјала, 

Иновативна средства, 

Реализација часа, 

Сређивање података са евалуационих 

листова, 

Самоевалуација 

 

Асистент-помоћник 

 

6 

Помоћ у припреми часа, 

Асистенција током извиђења часа,  

Попуњавање евалуационих листа, 

Учешће у дискусији 

Присуствовање и 

дискусија на угледном 

часу 

 

2 

Присуствовање, 

Евидентирање уочених квалитета часа, 

Попуњавање евалуационих листа, 

Учешће и дискусији 

  

2. Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и 

анализом  

(сати се рачунају по одржаном састанку стручног органа) 

Активност Број сати Опис активности 

 

 

Излагач 

3 Писана припрема за излагање,  

Организација излагања, 

Припрема материјала за присутне, 

Реализација,  

Анализа 

 

Слушалац 

1 Присуство, 

Учешће у дискусији, 

Анализа могућности за примену 

 у сопственој пракси 
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3. Приказ књиге, приручника, стручног чланка, часописа и дидактичног 

материјала из области образовања и васпитања 

Активност Број сати Опис активности 

 

Излагач 

 

8 

Писана припрема приказа, 

Организација активности, 

Презентација приказа 

 

Слушалац 

 

1 

Присуство, 

Учешће у дискусији, 

Анализа могућности за примену у 

сопственој пракси 

 

4. Приказ блога, сајта, поста, аплета, друштвених мрежа и осталих 

мултимедијалних садржаја 

Активност Број сати Опис активности 

 

Излагач 

 

8 

Припрема приказа, 

Презентација мултимедијалних 

садржаја 

 

Слушалац 

 

1 

Присуство, 

Учешће у дискусији, 

Анализа могућности примене у пракси 

  

5. Публиковање стручних радова, ауторства и коауторства књиге, 

приручника, наставних средстава... 

Активност Број сати Опис активности 

 

Аутор/коаутор излагач 

 

10 

Објављивање рада у стручном 

часопису, 

Припрема за презентацију, 

Презентовање рада у установи 

 

Слушалац 

 

1 

Присуство, 

Учествовање, 

Дискусија, 

Анализа 

 

Аутор/коаутор излагач 

 

13 

Реферат на конгресу, конференцији, 

симпозијуму и припрема, 

презентовање у установи 

 

Слушалац 

 

1 

Присуство, 

Учествовање, 

Дискусија, 

Анализа 

Рецензија уџбеника или 

стручне књиге 

15 Рецензија уџбеника или стручне књиге 

Аутор/коаутор књиге, 

приручника, 

практикума,наставног 

средства 

20 Реферат на конгресу, конференцији, 

симпозијуму, 

Писана припрема за презентовање у 

установи 

 

Слушалац 

 

1 

Присуство, 

Учествовање, 

Дискусија, 
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Анализа 

Акредитација програма 

стручног усавршавања у 

години акредитација 

 

10 

Осмишљавање програмаа стручног 

усавршавања 

Акредитовање програма 

Акредитација стручног 

скупа, трибине, конгреса, 

летње и зимске школе, 

округлог стола... 

 

7 

Осмишљавање програма стручног 

скупа, трибине, конгреса, летње и 

зимскешколе, округлог стола... 

 

 

6. Стручне посете и студијска путовања дефинисана Развојним планом 

установе 

Активност Број сати Опис активности 

 

Вођа-аутор стручне 

посете, студијског 

путовања 

 

 

6 

Планирање активности, 

Организација посете, 

Писање извештаја, 

Преезентовање у установи, 

Анализа 

Учесникстручне 

посете/студијског 

путовања 

 

2 

Присуство, 

Учешће у стручној посети/студијском 

путовању, 

Учествовање у дискусији, 

Писана анализа 

 

 

7. Остваривање пројеката образовно-васпитног карактера у установи 

Активност Број сати Опис активности 

Писање пројеката- 

координатор 

10 Израда предлога пројектне апликације 

Писање пројеката – члан 

пројектног тима 

5 Учешће у писањи/аплицирању 

 

Организатор предавања, 

трибина смотри, 

књижевних сусрета, 

академија, изложби 

радова у школи... 

 

 

 

6 

Планирање активности, 

Организација активности, 

Анализа активности 

(нпр: Фестивал науке, Изложба кућних 

љубимаца, Сеоска отворена школа, 

Васкршња изложба, Квизови, 

Приредбе, Хуманитарне и еколошке 

акције, Школски лист...) 

 

 

Координатор 

 

4 

Помоћ у планирању, 

Помоћ у организацији, 

Учешће у реализацији, 

Анализа активности 

 

Учесник/посетилац 

 

2 

Учествује, 

Дискутује , 

Анализира 

Организовање одласка 

ученика у биоскоп, 

 

 

Планирање активности, 

Организовање активности  
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позориште, концерте на 

спортске и културне 

манифестација 

3 

Координација рада 

Ученичког парламента и 

Вршњачког тима 

 

5 

Планирање активнисти, 

Организовање активности, 

Учествовање у активностима, 

Сарадња са ученицима и 

наставницима... 

 

8. Рад са студентима 

Активност Број сати Опис активности 

 

Рад са студентима 

 

2 

Извођење насатве или консултација на 

којима је присутан студент или 

приправник са ментором и заједничко 

анализирање наставе 

 

Рад са волонтерима 

 

2 

Пружање подршке, подучавање, 

консултације, разговори, вођење 

документације 

 

9. Такмичења и смотре 

Активност Број сати Опис активности 

Републичка и 

међународна такмичења 

и смотре 

10 Припремање ученика за републичка и 

међународна такмичења и смотре 

Учествовање у 

организацији такмичења 

и смоитри од 

општинског нивоа 

Општински 1 

Окружни 3 

Републички 5 

План расподеле задужења, 

Организовање такмичења,  

Учествовање у реализацији 

такмичења и смотри 

 

10. Стручни активи, удружења, подружнице, огранци на нивоу 

града/општине која доприноси унапређивању и афирмацији образовно 

васпитног процеса 

Активност Број сати Опис активности 

Руководилац/председник 

стручног актива, 

удружења, подружнице на 

нивоу града 

 

 

5 

Планира активност, 

Организује и води 

састанке, 

Води документацију, 

Представља удружење у 

јавности 

 

 

Учесник 

 

 

2 

Учествовање у раду, 

Учествовање у 

активностима стручних 

актива, удружења, 

подружница на нивоу 

града 

 

12.2. Стручно усавршавање путем семинара 
 

План стручног усавршавања радимо на нивоу стручних већа из области предмета. 
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12.2.1. Актив учитеља 
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Облик стручног 

усавршавања 

Назив / тема стручног 

усавршавања 

Ниво Планирано време Начин 

учествова

ња 

Извођење угледних 
часова, односно 

активности са 

дискусијом и анализом 

  - сви угледни часови нижих 
одељења 

- радионице ( ученика 4. разр. 

и ученика нижих разреда 

специјалних одељења; пример 

добре праксе) 

-одељењска 
заједница,                 

-актив учитеља 

 

прво и друго 
полугодиште 

организов
ање, 

извођење, 

присуство

вање 

дискусија, 

анализа, 

 

Излагање са стручних 

усавршавања са 

обавезном дискусијом и 

анализом 

-по савладаном програму              

 

( презентације, посете, 

предавања, промоције 

уџбеника разних издавачких 
кућа) 

 

-актив учитеља ,          

-наставничко веће 

 

прво или друго 

полугодиште 

присуство

, приказ, 

излагање, 

дискусија, 

анализа, 
 

 

Такмичења и смотре -спортске манифестације                   

( крос, , атлетска трка 

поводом Дана ослобођења 

града…) 

 

- такмичење ученика из 

математике    

  

 

-одељењска 

заједница,                 

-актив учитеља 

 

прво или друго 

полугодиште 

 

извођење, 

анализа, 

приказ, 

дискусија, 

Остваривање пројекта 

образовно-васпитног 

карактера у установи 

-Приредбе ( поводом пријема, 

првака ,Дана школе, Школске 

слава...)                                                   

- Културне манифестације            
(Фестивал меда …) 

- Продајне изложбе дечијих 

радова  

-Посете ( библиотека, музеј, 

галерија, биоскоп…)                                                            

-одељењска 

заједница,                 

-актив учитеља 

 
 

прво и друго 

полугодиште 

 

организов

ање, 

извођење 

 

Стручни активи, 

удружења, подружнице, 

огранци на нивоу 

града/општине која 

доприноси унапређивању 

и афирмацији образовно 

васпитног процеса 

У складу с програмом школе 

 

-Израда глобалних и 

месечних планова, задужење 

за вођење дневника и осталих 

облика активности 

 
*Трећи добротворни бал 

родитеља и наставника                    

* Актива учитеља                                         

*заштита ученика од насиља                                                

* маркетинг школе 

 

Остваривање програма од 

националног значаја у 

установи - Пројекат: 

„Спречавање осипања 

ученика из образовног 

система Р. Србије“ 
 

-о. заједница,                  

-родитељи 

-наставничко веће                               

- актив учитеља            

-тим за заштиту 

ученика од насиља                                                

-тим за маркетинг 
школе 

прво и друго 

полугодиште 

 

присуство 

организов

ање, 

анализа 

,дискусија 
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Облик стручног усавршавања Назив / тема / област стручног 

усавршавања 

Планирано време Начин 

учествова

ња 

Одобрени програми стручног 

усавршавања (обука) 

 

 

 

 

 
 

- Сви семинари у организацији школе и 

локалне заједнице 

прво и друго 

полугодиште 

присуство

вање 

 

 

Стручни скупови (конгрес, 

сабор, сусрети и дани, 

конференција, саветовања, 

симпозијум, округли сто, 

трибина) 

 

 

 

Сви стручни скупови у организацији 

школе, локалне заједнице ,и 

министарства просвете 

прво и друго 

полугодиште 

присуство

вање 

 

 

Стручна и студијска путовања Уколико се укаже прилика прво или друго 

полугодиште 

присуство

вање 

 

 

 

 

12.2.2. Актив језика 

 

У професионални развој наставника и стручних  сарадника  спада  и стално 

стручно  усавршавање, развијање  компетенција ради  бољег обављања посла, 

унапређивања нивоа постигнућа ученика. Стално стручно усавршавање остварује 

се: 

1. Угледним часовима са дискусијом и анализом 

2. Излагањем програма и семинара на састанцима стручних већа са 

обавезном  дискусијом и анализом, приказом књиге, дидактичког  

материјала,  приручника... 

3. Остваривањем  програма  огледа, пројеката, приручника... 

4. Похађањем акредитованих семинара који се налазе у Каталогу 

5. Разним активностима које организује  Министарство, стручни  скупови,  

летње и  зимске школе, програме обука и студијска путовања 

У плану стручног актива језика налазе се следећи семинари: 

1. Технике успешне комуникације 

Агенција „Archimedes“ , Сента 

К4, дана: 1, бодова: 8 

http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=858&godina=2014/2015
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2. Нове методе и технике у писменим и усменим облицима изражавања 

Центар за методику - Нови Сад, Нови Сад 

К1, дана: 2, бодова: 16 

3.  Мотивација – могућа мисија 2 

Дата Дидакта, Нови Београд, Милутина Миланковића 1/45, Нови Београд 

К1, дана: 1, бодова: 8 

4. Невербална комуникација у настави страних језика 

Филолошки факултет Универзитета у Београду / Центар за стално образовање и 

евалуацију, Београд, Београд 

К2, дана: 1, бодова: 8 

5. Креативна употреба уџбеника у настави страних језика 

Друштво за стране језике и књижевности Србије, Београд, Београд  

К1, дана: 1, бодова: 8 

6. Васпитна улога наставника у формирању личности детета и ученика 

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда 

К3, дана: 1, бодова: 8 

 

12.2.3.  Актив друштвене групе предмета 

 

Стално стручно усавршавање наставника у основној школи обавезан је 

процес који треба да траје перманентно, како би наставници стекли потребне 

компетнеције за рад у наставно-образовном процесу. Из тог разлога сталним 

стручним усавршавањем које се обавља у установи и ван ње, чланови Већа за 

друштвене науке, су за ову школску годину планирали следеће видове стручног 

усавршавања: 

1. Угледни часови са дискусијом и анализом која ће следити након одржаних 

часова. Оба члана ће одржати по једна угледни час. 

2. Излагање наученог на  

3. Похађањем акредитованих семинара који се налазе у Каталогу сталног 

стручног усавршавања 

4. Разним активностима које организује  Министарство, стручни  скупови,   

5. Наставник историје ће присуствовати Међународним конференцијама из 

области историја и медији у настави 

У плану стручног већа друштвених наука налазе се  семинари, које би 

наставници овог већа посетили и на њима учествовали: 

1. Проактивни приступ учењу историје-нове методе и технике  

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице 

К1 , дана: 2, бодова: 16 

http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=821&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=147&godina=2014/2015
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2. Учити о холокаусту  

Удружење Група 484, Београд 

К2, дана: 3, бодова: 24 

3.  Хура историја! - савремене методе на часовима историје  

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа 

К3, дана: 1, бодова: 8 

4. Игра као фактор мотивације у учењу географских садржаја  

Природно-математички факултет, Департман за географију, туризам и 

хотелијерство, Нови Сад 

К1 , дана: 1, бодова: 8 

5. Унапређење наставе географије  

Удружење за промоцију, усавршавање и развој образовања "Нови Логос", Београд 

К1, дана: 1, бодова: 8 

6. Васпитна улога наставника у формирању личности детета и ученика 

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда 

К3, дана: 1, бодова: 8 
 

12.2.4. Актив природне групе предмета 

 

    У току 2016/17. године у оквиру стручног усавршавања и позитивног утицаја на 

развој ученика, а  у циљу: 

- побољшања одржавања квалитета наставе, 

- укључивања у увођење новина у настави(информационе технологије), 

- укључивање што већег броја ученика у све облике активности везане за наставу 

и за проширивање знања(општа култура), 

-развијања позитивног односа према окружењу, 

- међусобног уважавања и толеранције као и 

- укључивање ученика у све сфере људског живота и деловања 

актив наставника природне групе предмета је донео следећи акциони план 

стручног усавршавања за школску 2016/17. годину. 

     Активности које планирамо да спроводимо према плану су активности у циљу 

развоја компетенција и то: 

1. Компетанција за наставну област, предмет и методику наставе 

2. Компетенција за поучавање и учење 

3. Компетенција за подршку развоју личности ученика и 

4. Компетенција за комуникацију и сарадњу 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 

 
ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОБЛИК 

АКТИВНОСТИ/ОРГАНИЗАТОР 

МЕСТО ОДРЖАВАЊА РЕАЛИЗАЦИЈА 

Од септембра 

2016.- јуна 2017. 

Семинари 

 

ОШ „Братство јединство“ 

Врбас  

Наставници- 

чланови актива 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У  УСТАНОВИ 

 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ОБЛИК 

АКТИВНОСТИ/ОРГ

АНИЗАТОР 

МЕСТО 

ОДРЖАВАЊА/ЦИ

ЉЕВИ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

октобар ПРИРЕДБА-организација ОШ“Братство јединство“ Наставници- чланови 

http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=152&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=155&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=910&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=595&godina=2014/2015
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и учешће у обележавању 

дана школе 

Врбас актива 

Током школске 

године 

ПРЕДАВАЊЕ „Шта знаш 

о сабраћају“/СО Врбас, 

МУП Врбас 

Безбедност ученика у 

саобраћај,развијање 

културе у саобраћају 

поштовање прописа 

Наставници- чланови 

актива 

Током школске 

године 
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
школских 

уџбеника/Издавачке куће 

Унапређење наставе, 

прилагођавање и примена 

иновативних метода у 

циљу побољшања 

квалитета наставе 

Наставници- чланови 

актива 

Током школске 
године 

ПОСЕТА хемијској 
лабораторији и машинској 

радионици ССШ „4.ЈУЛИ“ 

Врбас/наставници-чланови 

актива 

 

Упознавање ученика са 
радом у лабораторијским и 

радионичким условима и 

упознавање са радом у 

ССШ 

Наставница Драгана 
Девић 

Током школске 

године 

ПОСЕТА  машинској 

радионици ССШ „4.ЈУЛИ“ 

Врбас/наставници-чланови 

актива 

 

Упознавање ученика са 

радом у радионичким 

условима и упознавање са 

радом у ССШ 

Наставница Вујачић 

Вида 

Током године ИЗЛОЖБЕ-музејске и 

галеријске у локалној 

заједници 

Проширивање знања из 

свих области људског 

живота и рада –опште 
знање 

Наставници- чланови 

актива 

Током године УГЛЕДНИ ЧАС/ 

Наставници- чланови 

актива 

Размена искустава и 

остваривање циљева из 

области самовредновања 

Наставници- чланови 

актива 

Децембар-мај ОРГАНИЗАЦИЈА 

ОПШТИНСКИХ 

ТАКМИЧЕЊАУ 

ШКОЛИ/наст.биологије , 

информатике, физика и 

математика  

ОШ „Братство 

једининство“ 

Врбас  

ОШ „ Петар Петровић 

Његош“ 

Наставници-  

Видовић Бранко, 

Девић Драгана, 

Војиновић Александар, 

Станковић Гордана, 

Калуђеровић Јасмина  

Током године ИЗВЕШТАВАЊЕ СА 

СЕМИНАРА 

ОДРЖАНИХ ВАН 

УСТАНОВЕ 

Преношење искустава и 

стечених знања као и 

информисање наставника 

о теми семинара у циљу 
побољшања квалитета 

наставе 

Наставници- чланови 

актива 

Током године ИЗВЕШТАВАЊЕ О 

РАДУ АКТИВА НА 

НАСТАВНИЧКОМ 

ВЕЋУ 

Информисање 

наставничког већа о раду и 

резултатима рада актива  

Наставници- чланови 

актива 

Децембар-мај ПРИПРЕМА УЧЕНИКА 

ЗА ТАКМИЧЕЊА 

Подршка талентованим 

ученицима у напредовању 

Наставници- чланови 

актива 

Март-април ПОСЕТА ПМФ Нови Сад-

департман за биологију 

„Ноћ биологије“ / 

наставница Драгана Девић 

Награда и стимулација 

ученицима који су 

постигли резултате на 

такмичењима 

Девић Драгана, 

Вујачић Вида  

Мај РЕАЛНИ СУСРЕТИ- 

посета ССШ-

пољопривредна школа у 

Футогу 

Квалитетно усмеравање 

ученика за будуће 

занимање 

Наставници- чланови 

актива 

Током године ЕКОЛОШКА 
РАДИОНИЦА/Драгана 

Девић у сарадњи са 

Еколошким покретом 

Ош „Братство јединство“ 
Врбас/Подизање еколошке 

свести,упознавање 

ученика са загађењем 

Наставници- чланови 
актива 
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Врбас(пројекција филма са 

еколошким садржајем) 

животне средине 

Током године ПРИСУСТВО 

ТРИБИНАМА, 

ПРЕДАВАЊИМА 

ОРГАНИЗОВАНИМ ОД 

СТРАНЕ ЕКОЛОШКОГ 

ПОКРЕТА ВРБАС 

Подизање еколошке 

свести, рециклажа, чување 

животне средине у циљу 

бољих животних услова 

Наставници- чланови 

актива 

Током године ПОСЕТЕ РАЗЛИЧИТИМ 

МАНИФЕСТАЦИЈАМА 

ОРГАНИЗОВАНИМ У 

ЛОКАЛНОЈ 

САМОУПРАВИ  

Развијање колективног 

духа, толеранције и 

позитине 
атмосфере,уважавање 

личности, проширивање 

знања и умења из 

различитих животних 

сфера 

Наставници- чланови 

актива 

   Наставници ће присуствовати и осталим облицима активности које нису 

обухваћене овим планом ,а у зависности од организације активности у локалној 
 

12.2.5.  Актив уметничке групе предмета 

 

У професионални развој наставника и стручних  сарадника  спада  и стално 

стручно  усавршавање, развијање  компетенција ради  бољег обављања посла, 

унапређивања нивоа постигнућа ученика. Стално стручно усавршавање остварује 

се: 

1. Угледним часовима са дискусијом и анализом 

2. Излагањем програма и семинара на састанцима стручних већа са 

обавезном  дискусијом и анализом, приказом књиге, дидактичког  

материјала,  приручника... 

3. Остваривањем  програма  огледа, пројеката, приручника... 

4. Похађањем акредитованих семинара који се налазе у Каталогу 

5. Разним активностима које организује  Министарство, стручни  скупови,  

летње и  зимске школе, програме обука и студијска путовања 

 

У плану стручног актива уметника налазе се следећи семинари: 

1. Видим, чујем, певам,свирам  

МШ „Ватрослав Лисински'', Београд  

К1, дана: 2, бодова: 16 

2. Рад са хором и хорско дириговање–анализа партитуре, мануелна техника, проба 

хора и интерпретација хорског дела  

Факултет музичке уметности, Београд   

К1, дана: 1, бодова: 8 

3.  Традиционални инструменти у Србији  

Факултет музичке уметности, Београд   

К1, дана: 3, бодова: 18 

4. Синтетичко слушање музике  

Факултет музичке уметности, Београд   

К2, дана: 2, бодова: 16 

5. Савремене методе учења музике у различитим развојним фазама детета  

Удружење музичке уметности, Београд   

http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=751&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=747&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=745&godina=2014/2015
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К1, дана: 2, бодова: 16 

6. Примена музике у постизању веће ефикасности наставе и подстицања веће 

сазнајне моћи ученика  

Удружење за промоцију, усавршавање и развој образовања „Нови Логос“, 

Београд   

К1, дана: 1, бодова: 8 
 

12.2.6. Актив наставника физичког васпитања 
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Облик стручног 

усавршавања 

Назив / тема стручног 

усавршавања 

Ниво Планирано време Начин 

учествова

ња 

Извођење угледних 

часова, односно 

активности са 

дискусијом и анализом 

  - сви угледни часови  

- радионице ( ученика 5-8. 

разр. и ученика  специјалних 

одељења; пример добре 

праксе) 

-одељењских 

заједница,                 

-актив наставника 

 

прво и друго 

полугодиште 

организов

ање, 

извођење, 

присуство

вање 

дискусија, 
анализа, 

 

Излагање са стручних 

усавршавања са 

обавезном дискусијом и 

анализом 

-по савладаном програму              

 

( презентације, посете, 

предавања) 

 

-актив наставника,          

-наставничко веће 

 

прво или друго 

полугодиште 

присуство

, приказ, 

излагање, 

дискусија, 

анализа, 

 

 

Такмичења и смотре -спортске манифестације                   

( крос, атлетска трка поводом 

Дана ослобођења града, 

дечија недеља…) 

 
- такмичење ученика на свим 

нивоима такмичења 

(општинско, окружно, међу 

окружно, републичко)    

  

-одељењских 

заједница 

-актив наставника  

прво или друго 

полугодиште 

 

извођење, 

анализа, 

приказ, 

дискусија, 

Остваривање пројекта 

образовно-васпитног 

карактера у установи 

-Приредбе ( поводом Дана 

школе)                                                   

- спортске манифестације               

-Посете сајму спорта                                                            

-одељењских 

заједница,                 

-актив наставника 

 

 

прво и друго 

полугодиште 

 

организов

ање, 

извођење 

 

Стручни активи, 

удружења, подружнице, 

огранци на нивоу 
града/општине која 

доприноси унапређивању 

и афирмацији образовно 

васпитног процеса 

У складу с програмом школе 

 

-Израда глобалних и 
месечних планова, задужење 

за вођење дневника и осталих 

облика активности 

 

* Трећи добротворни бал 

родитеља и наставника                    

* Актива наставника                                         

* заштита ученика од насиља                                                 

 

Остваривање програма од 

-наставничко веће                               

- актив наставника                                                             

прво и друго 

полугодиште 

 

присуство 

организов

ање, 
анализа 

,дискусија 

 

http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=741&godina=2014/2015
http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=741&godina=2014/2015
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националног значаја у 

установи - Пројекат: 

„Спречавање осипања 

ученика из образовног 

система Р. Србије“ 

 

 

 

XIII ПРОГРАМ  УНАПРЕЂИВАЊА  НАСТАВНОГ  РАДА 

  

Имајући у виду резултате  у протеклој школској години као и усвојене 

закључке за даље унапређивање образовно васпитног рада у новој школској 

години ће посебна пажња бити посвећена пажња бити посвећена проблемима   

диференцијације и индивидуализације наставе. Овај задатак треба сматрати 

дугорочним и етапним,а у овој школској години ће бити припремљени само неки 

програмски задаци и то у свим видовима наставе при чему се мора рачунати са 

нашим просторним и материјално техничким условима. 

 Иако се у савременој педагошкој теорији  диференцијације и 

индивидуализације посматра као општи педагошки принцип,захтев и услов за 

свестран и оптималан развој ученикових потенцијала,ми ћемо се определити за 

један мањи  број задатака и проблеме које треба решавати у нашим конкретним 

условима.Ти задаци би били следећи : 

1. У организацији школског простора тражити решења за интензивнији 

индивидуалнији  и групни рад. Учитељи који раде у специјалној настави, као и 

дефектологе, укључити више у рад са децом која раде по индивидуалним 

плановима. Овакав вид наставе је подршка ученицима који се образују по ИОП-у.. 

2. Систематичније планирање наставника групног, индивидуалног и рада у 

паровима. 

3. Подршка наставницима у раду у кабинетима информатике. 

4. Интезивније коришћење мултимедијалне и дигиталне учионице. 

5.У оквиру програма стручног усавршавања наставника у школи   обрадити теме 

из ове области-према слободном избору наставника. 

6. У оквиру могућности, повећати библиотечки фонд стручном литературом за 

наставнике. 

7. Након реализованих семинара обавезно се уводи анализа семинара на стручним 

већима и у образац праћења наставног часа уводи се и процес праћења примене 
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наученог на семинару, као и наставна средства којима се наставник служи током 

часа 

У циљу унапређивања васпитно-образовног рада, за ову школску годину, 

планирали смо да наставник историје одржи видео час са основном школаом из 

никшића. 

Преговори су у току и сама организација. Час би требао бити одржан у априли 

месецу. 

 

XIV ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

14.1. Интерни маркетинг 
 

Активност Приказ рада Време Носиоци 

послова 

Свечани пријем првака Пригодан 

програм, 

изложба, 

родитељски 

састанак 

август Учитељи, 

директор, 

стручни 

сарадници 

Обележавање Дечије недеље Изложбa, 

журка за 

осмаке, 

пано 

октобар Учитељи, 

разредне 

старешине, 

предметни 

наставници и 

ученици 

Прослава Дана школе Изложба, 

радионице, 

позвати 

медије, 

журка за 

осмаке 

новембар Учитељи, 

разредне 

старешине, 

предметни 

наставници и 

ученици  

Прослава Дана Светог Саве Приредба, 

сајт школе, 

пано 

јануар Наставник 

верске 

наставе 

наставници 

српског 

језика 

Изложба ликовних ђачких радова Посета 

родитеља, 

журка за 

осмаке 

април Наставник 

ликовне 

културе 

Спортски дан Утакмица 

наставници-

ученици 

мај Актив 

наставника 

физичког 

васпитања 

Представљање школског часописа «Школиста» Сајт школе јун Наставник 

информатике, 
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ученици 

Уређивање школске групе на друштвеној мрежи 

 

https://www.facebook.com/groups/528221370636951/ 

 

facebook Током 

године 

Директор 

Уређивање школског сајта 
www.skolabjv.edu.rs 

 

Сајт школе Током 

године 

Наставник 

информатике, 

ученици 
 

14.2. Екстерни маркетинг 

 

Активност Приказ рада Време Носиоци послова 

Извештавање 

Министарства 

просвете о 

резултатима рада 

школе 

Писана и електронска 

форма 

током године Директор  

Учешће на 

такмичењима из 

свих наставних 

области 

Припрема ученика током године Предметни 

наставници 

Учешће у културним 

манифестацијама у 

насељу 

Ликовни и литерарни 

радови 

током године Предметни 

наставници 

Реализација 

добротворног бала у 

организацији 

родитеља и 

наставника школе 

Снимак бала Септембар, 

8.10.2017. 

Родитељи и 

наставници 

Комуницирање са 

јавношћу (Интернет 

портали, Бачка прес, 

евентуално локална 

ТВ, уколико не дође 

до потпуног гашења) 

Посета емисијама током године Директор, 

наставници, 

стручни 

сарадници 

Ажурирање сајта 

школе 

Школски сајт током године Наставник 

информатике 

Ажурирање FB 

странице школе 

FB страница током године Директор школе 

Изложба ликовних 

ђачких радова 

Посета родитеља, 

журка за осмаке 

март Стручни 

инклизувни тим, 

наставник ликовне 

културе 
 

Напомена: у оквиру екстерног маркетинга школе, на основу искуства из 

претходне школске године, остварена је сарадња на високом нивоу са ТВ Бачком 

и током ове школске године планирамо да све акције које школе буде 

https://www.facebook.com/groups/528221370636951/
http://www.skolabjv.edu.rs/
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реализовала, буду маркетиншки пропраћене. Остварена је и одлична сарадња са 

Локалном информативном мрежом Наше место – Наш Врбас, Порталом Око нас, 

и веб порталом Врбас нет. 

XV ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ВРЕДНОВАЊЕ ГПРШ  
 

 У праћење и вредновање резултата образовно васпитног рада и доприноса 

свих васпитних фактора реализације плана образовно васпитног рада кроз 

разноврсне активности и садржаје, укључени су сви васпитни фактори: 

наставници, оделењске старешине, заједница ученика, оделењска већа, 

Наставничко веће и Школски одбор као крајни носилац вредновања у школи уз 

учешће родитеља. Сагледавање резултата образовно васпитног рада врши се на 

следећи начин: 

Оделењске старешине  Перманентно  

Наставници  Перманентно  

Оделењска већа  На крају класификационих периода 

Педагог  Перманентно  

Психолог Перманентно 

Директор  Перманентно  

Родитељи  Перманентно  

Наставничко веће  Квартално, полугодишње и годишње 

Школски одбор  Квартално, Полугодишње и годишње  

 За праћење и сагледавање резултата васпитног рада примењују се следећи 

инструменти, методе и средства: 

- систематско посматрање, 

- анализа документације и евиденције, 

- упитници, 

- скале процене, 

- извештаји, записници, анализе. 

Садржај праћења и 
вредновања 

Начини праћења и 
вредновања 

Време Носиоци праћења 
и вредновања 

Полазне основе 

рада и 
верификације 

Извештај  о 

променама у 
законским основама  

рада школе и 

усклађеност 

школских 
докумената са 

На полугодишту и 

на крају наставне 
године 

Секретар, 

директор 
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законским актима. 

Решења о 
верификацијама. 

Материјално-

технички 

ипросторни услови 
рада 

Анализа и извештај  

о материјално- 

техничким и 
просторним 

условима.  

Извештај о 

На полугодишту и 

на крају наставне  

године 

Секретар, 

директор 

Кадровски услови 
рада 

Извештај о 
кадровским 

условима 

На полугодишту и 
на крају наставне  

године 

Секретар, 
директор 

Бројно стање 
ученика и 

Одељења 

Анализа На  
класификаципериодима 

ПП служба 

Структура 40-

часовне 
радне недеље и 

распоред обавеза 

наставника 

Упитник о 

реализованим 
активностима у 

оквиру 40–

часовнерадне 
недеље. 

На полугодишту и 

на крају наставне  
године 

Помоћници 

директора и 
организатор 

практичне наставе 

Годишњи фонд 

часова 

Анализа 

реализације 

наставног плана и 
програма 

На 

класификационим 

периодима 

Председници 

стручних већа, ОС 

Школски календар Праћење 

реализације 

На крају 

класификационих 

периода 

ППС; директор, 

већа 

План Наставничког 

Већа 

Извештај о 

раду,записници са 

одељењских већа 

На полугодишту и на 

крају школске године 

Милена Драгнић, 

директор 

План Одељењских 
Већа 

Извештај о 
раду,записници са 

одељењских већа 

На класификационим 
периодима 

ППС; 
председници 

одељенских већа 

Програм стручних 
већа 

Записници, 
извештаји 

На полугодишту и на 
крају школске године 

ППС, директор, 
председници 

стручних већа 

Програм рада 

стручногактива за 
развојно 

Планирање 

Записници, 

извештаји 

НА крају школске 

године 

Директор, стручни 

тим 

Програм рада 
Педагошког 

колегијума 

Извештаји о раду На крају школске 
године 

Директор, ППС, 
колегијум 

Програм рада 

стручних 
Сарадника 

Извештај о раду На крају школске 

године 

Директор, ППС 

Програм 

руководећих 

органа и секретара  
 

Извештај о раду На крају полугодишта и 

школске године 

Директор, 

секретар 

Програм Школског 

Одбора 

Извештај о раду На крају школске 

године 

Директор, ШО 

Индивидуални Анализа ИОП-а На крају полугодишта Директор, стручни 
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наставни 

планови и 
програми  

 

тм за инклузивно 

образовање 

Секције  

 

Извештаји На крају школске 

године 

Директор, ППС; 

наставничко веће 

Планови 

одељењских 

старешина  

Анализа планова и 

извештаја 

На крају школске 

године 

ППС 

Планови и 
програми 

слободних 

активности 

Анализа извештаја На крају школске 
године 

ППС 

Ђачки парламент  
 

Анализа извештаја НА крају школске 
године 

Председник 
парламента, ППС 

Екскурзије ученика  

 

Анализа програма и 

плана екскурзије и 
анализа реализације 

Након реализације 

екскурзија 

Директор, 

реализатори 

Посебни планови и 

програми (насиље, 

професионална 
оријентација, 

здравствене 

превенција, 
еколошки 

програми)  

 

Анализа извештаја НА крају школске 

године 

Носиоци 

активности, ППС, 

директор 

Акциони план за  
унапређење 

квалитета у 

кључној области 
наставаи учење 

Анализа планова, 
извештаја 

НА крају школске 
године 

Носиоци 
активности, 

директор 

Пројекти  

 

Анализа учешћа у 

пројектним 

активностима 

Квартално Директор, 

Наставничко веће, 

ШО 

Програм стручног 

усавршавања 

запослених 

Анлаиза програма, 

извештај о 

реализацији 

На крају школске 

године 

Педагошки 

колегијум, ШО, 

директор 

Сви облици 
сарадње са 

родитељима (Савет 

родитеља, 
родитељски 

састанци, остали 

видов исарадње)  

Анализа извештаја На крају школске 
године 

Наставници, Савет 
родитеља, 

директор, ППС 

Сарадња са 
друштвеном 

средином 

Анализа извештаја На крају школске 
године 

Директор, 
наставничко веће, 

ШО 

Екстерни 

маркетинг 

Анализа извештаја На крају школске 

године 

Директор, 

наставничко веће, 
ШО 

Интерни  

маркетинг 

Анализа извештаја На крају школске 

године 

Директор, 

наставничко веће, 
ШО 
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